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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 

товариство «ІЗтавто»
2. Код за ЄДРПОУ: 30258639
3. Місцезнаходження: 68001, Одеська обл., м.Чорноморськ (Іллічівськ), 

вул.Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (04868) 6-45-36 
5. Електронна поштова адреса: atrans@іvt.іl.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30258639.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2018 року у зв’язку 
з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: Голови ревізій-
ної комісії Боброва Володимира Леонідовича (паспорт: серія КЕ №451206, Іл-
лічівським МВ УМВС України в Одеській обл. 27.11.1996). Розмір пакета акцій, 
які належать особі 9.03% статутного капіталу емітента. Обґрунтування змін: 
рішення власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особа перебувала на посаді - 3 роки. Члена ревізійної комісії Понома-
ренко Володимира Михайловича (паспорт: серія КК №555234, Іллічівським МВ 
УМВС України в Одеській обл. 08.11.2000). Розмір пакета акцій, які належать 
особі 9.03% статутного капіталу емітента. Обґрунтування змін: рішення влас-
ників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа 
перебувала на посаді - 3 роки. Члена ревізійної комісії Васильєвої Анастасії 
Євгенівни (паспорт: серія КМ №479746, Іллічівським МВ УМВС України в 

Одеській обл. 03.08.2007). Акціями Товариства не володіє, частки у статутному 
капіталі емітента не має. Обґрунтування змін: рішення власників. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на по-
саді - 3 роки. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2018 у 
зв’язку з закінченням терміну повноважень обрано: Членом ревізійної комісії 
Пономаренко Володимира Михайловича (паспорт: серія КК № 555234, Іллічів-
ським МВ УМВС України в Одеській обл. 08.11.2000). Розмір пакета акцій, які 
належать особі 9.03% статутного капіталу емітента. Обґрунтування змін: рі-
шення власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: 
провідний бухгалтер, член ревізійної комісії. Членом ревізійної комісії Васильє-
ву Анастасію Євгенівну (паспорт: серія КМ №479746, Іллічівським МВ УМВС 
України в Одеській обл. 03.08.2007). Акціями Товариства не володіє, частки у 
статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін: рішення власників. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу обрано 
на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: бухгалтер, член ре-
візійної комісії. Членом ревізійної комісії Боброва Володимира Леонідовича 
(паспорт: серія КЕ №451206, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл. 
27.11.1996). Розмір пакета акцій, які належать особі 9.03% статутного капіталу 
емітента. Обґрунтування змін: рішення власників. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особу обрано на 3 роки. Протягом остан-
ніх п’яти років обіймав посади: провідний економіст, голова ревізійної комісії. 
Рішенням ревізійної комісії 30.04.2018 р. обрано на посаду голови ревізійної 
комісії строком на 3 роки Боброва Володимира Леонідовича.

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

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

2. Директор /підпис, М.П./ С.М.Рябоконь 30.042018 р.

1. Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХIНМАШ»; 2.Код за ЄДРПОУ: 
00217024; 3.Місцезнаходження: 46008, м.Тернопiль, 
вул Микулинецька,46а; 4.Міжміський код, телефон та факс: 0352252454; 
5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: techinmash.ltd.ua. 7.Вид особливої інформації: Ві-
домості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. текст повідомлення: Вiдповiдно до Рiшення вiд 27 квiтня 
2018 року одноосiбного акцiонера публiчного акцiонерного товариства 
«Техiнмаш» (код за ЄДРПОУ 00217024), якому належить 100,00 % за-
гальної кiлькостi простих iменних акцiй Товариства, про виплату Това-
риством дивiдендiв за результатами 2017 року в сумi 2000000,00 (Два 

мiльйони) гривень Наглядовою радою ПАТ «Техiнмаш» прийнято 
рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 27.04.2018р.) про 
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв – 22.05.2018р., порядок та строк їх виплати: Розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, вiдповiдно до рiшення одноосiбного 
акцiонера – 2000000,00 (Два мiльйони) гривень. Строк виплати 
дивiдендiв: з 22.05.2018р. до 27.10.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв 
- безпосередньо акцiонерам шляхом одноразового переказу коштiв на 
банкiвський рахунок акцiонера. Порядок виплати дивiдендiв – виплата 
всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi (за вирахуванням податку з 
доходiв фiзичних осiб та вiйськового збору).

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Найменування посади: голова 
Правління Сивак М.І. Дата 02.05.2018р. м.п.

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство 
«теХIнМаШ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Екотехнiка»

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

44, к.104
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-97-61 (044) 490-97-40
5. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

19125454.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2018 року на пiдставi ст.70 Закону Укра-

їни «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалили вчинення значних 
правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, 

що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними 
останньої фiнансової звiтностi Товариства, а саме: кредитнi договори, до-
говори застави/iпотеки, договори поруки, договори про внесення змiн до 
договорiв поруки, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду в 
1  (один) рiк (2018-2019 рр.) з дати прийняття цього рiшення iз 
АТ  «Укрексiмбанк», граничною сукупною вартiстю 100 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2017  рiк - 12 936,7 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 773,0%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 89 337 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 
89  337 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 89 337 шт., «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

М.П. 26.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «екотеХнIка»

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 «аГрарниЙ ФонД «УкраЇна»
2. Код за ЄДРПОУ: 38864809
3. Місцезнаходження: 01001 місто Київ, вулиця Еспланадна, буди-

нок  20, офіс 513
4. Міжміський код, телефон та факс: 0961653552, 0961653552
5. Електронна поштова адреса: agrarian_fund_ua@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://agrofondukr.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рiшенням одноосiбного акцiонера ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» - 

ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» вiд 27.04.2018, 
який має у власностi 140000000 штук голосуючих простих iменних акцiй 
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА», припинено повноваження Ревізора 
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» Глушка Юрія Миколайовича. Підстава 
для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням строку повноважень 
та переобранням на новий строк. Посадова особа не є акціонером та не 

володіє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди посадової особи на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: з 15.01.2015 по 27.04.2018. Посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрішніх справ України, 
юрист в ТОВ «ЕКОЛОГIЧНА СЮРВЕЙЄРСЬКО-АДЖАСТЕРСЬКА 
КОМПАНIЯ», ревізор ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА».

Рiшенням одноосiбного акцiонера ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» - 
ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» вiд 27.04.2018, 
який має у власностi 140000000 штук голосуючих простих iменних акцiй 
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА», обрано (переобрано на новий строк) 
Ревізора ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» Глушка Юрія Миколайовича, 
у зв'язку з необхiднiстю обрання Ревізора Товариства. Згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Особу обрано строком на 
3 (три) роки. Посадова особа не є акціонером та не володіє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: служба в органах внутрішніх справ України, юрист в ТОВ 
«ЕКОЛОГIЧНА СЮРВЕЙЄРСЬКО-АДЖАСТЕРСЬКА КОМПАНIЯ», ревізор 
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА».

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

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

2. Директор 
Пат «аГрарниЙ ФонД «УкраЇна» Гаврильков о.в.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 14282829
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ , 

вул. Андрiївська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380 44 231-7381 +380 44 231-7345

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

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

7. Вид особливої інформації Зміни до статуту, пов’язані із зміною 
прав акціонерів

II. текст повідомлення
26 квітня 2018 року Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНА-

РОДНИЙ БАНК» (надалі – Збори), код ЄДРПОУ 14282829, прийнято рішен-
ня про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (нада-
лі  – Банк) шляхом його викладення у новій редакції.

Голосування з даного питання проводилось з використанням бюлетенів 
для голосування.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Банку - 14 323 880 штук. Загальна 
кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах - 
13  226 993 штук, що становить 92,342248% загальної кількості голосуючих 
акцій Банку. Кількiсть голосів, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення  - 
13 212 819 голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

До Статуту Банку внесені зміни, пов’язані, у тому числі, зі зміною прав 
акціонерів Банку, в зв’язку зі змінами норм законодавства України. Статут 
Банку в новій редакції буде оприлюднено на власному сайті Банку після 
його державної реєстрації.

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «ПерШиЙ УкраЇнсЬкиЙ МIЖнароДниЙ Банк»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Екотехнiка»
2. Код за ЄДРПОУ 19125454
3. Місцезнаходження 03142, м.Київ, 

просп. Палладiна, 44, к.104
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-97-61 (044) 490-97-40
5. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

19125454.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2018 р. на пiдставi ст. 70 Закону України 

«Про акцiонернi товариства» схвалили значний правочин, вчинений у 2017 
роцi.

Предмет правочину - укладання додаткового договору № 6515Р1-5 вiд 
21.09.2017 року до Договору поруки №6515Р1 вiд 31.03.2015 року, лiмiт 
якого становить 50 000 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -  
50 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за  
2016 рiк - 12 261,5 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 407,8%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 89337 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiонерiв - 
89337 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 89337 шт., «проти» прийняття рiшення - 0.

Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2018 р. на пiдставi ст. 70 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» схвалили значний правочин, вчинений у  
2017 роцi.

Предмет правочину - укладання договору про внесення змiн № 6513Z1-3 
вiд 21.09.2017 року до Iпотечного договору №6513Z1 вiд 12.02.2013 року, 
лiмiт якого становить 50 000 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -  
50 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016  рiк - 12 261,5 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 407,8%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 89337 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiонерiв - 
89337 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 89337 шт., «проти» прийняття рiшення - 0.

Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2018 р. на пiдставi ст. 70 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» схвалили значний правочин, вчинений у 
2017  роцi.

Предмет правочину - укладання договору про внесення змiн № 6513Z2-3 
вiд 21.09.2017 року до Договору застави №6513Z2 вiд 12.02.2013 року, 
лiмiт якого становить 50 000 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 
50 000  тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016  рiк - 12 261,5 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 407,8%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 89337 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiонерiв - 
89337 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 89337 шт., «проти» прийняття рiшення - 0.

Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2018 р. на пiдставi ст. 70 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» схвалили значний правочин, вчинений у 
2017  роцi.

Предмет правочину - укладання Iпотечного договору № 65317Z31 вiд 
22.09.2017 року, лiмiт якого становить 50 000 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 
50  000  тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016  рiк - 12 261,5 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 407,8%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 89337 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiонерiв - 
89337 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 89337 шт., «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

М.П. 26.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «екотеХнIка»

Приватне акцІонерне товариство «ГранІт»
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 

«Гранiт»
2. Код за ЄДРПОУ 14243982
3. Місцезнаходження 17500, мiсто Прилуки, вулиця 

Iндустрiальна, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0463750551 0463750551
5. Електронна поштова адреса sigma@tim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://14243982.wix.com/granit

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

II. текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Гранiт» ( протокол №10 вiд 

30.04.2018 р.) було прийнято рiшення про схвалення та надання згоди на 
вчинення слiдуючого правочину : Договiр №1/07 вiд 03.07.2017 р. з 
ТОВ «ЯМАСБУД» на постачання бетону на суму 659,5 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1814,3  тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) – 36,4%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 39702 (тридцять дев»ять тисяч 

сiмсот два) голоса.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 39702 (тридцять дев»ять тисяч сiмсот два) голоса.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

39702 (тридцять дев»ять тисяч сiмсот два) голоса.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0 (нуль) голосiв.
Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Гранiт» ( протокол №10 вiд 

30.04.2018 р.) було прийнято рiшення про схвалення та надання згоди на 
вчинення слiдуючого правочину : Договiр №02/08-1 вiд 02.08.2017 р. з ПП 
«Армобуд СТ» на придбання щебня на суму 456,4 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1814,3 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 25,2%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 39702 (тридцять дев»ять тисяч 
сiмсот два) голоса.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 39702 (тридцять дев»ять тисяч сiмсот два) голоса.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
39702 (тридцять дев»ять тисяч сiмсот два) голоса.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 (нуль) голосiв.

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

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

Директор  Харченко володимир Миколайович 
02.05.2018
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Приватне акцІонерне товариство «МостоБУДIвне УПравЛIння – 3»
Приватне акціонерне товариство «Мостобудiвне управлiння – 3»

ПовІДоМЛення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Мостобудiвне управлiння – 3».
2. Код за ЄДРПОУ: 03449887

3. Місцезнаходження: 02091, мiсто, вул. Тростянецька, буд. 5-Б, кв. 88.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2593969.
5. Електронна поштова адреса: ZATMBU3@ua.fm
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mbu3.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Дата вчинення 

дії
Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або 
повне найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи 

(серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)** 

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.04.2018 року Припинено 

повноваження
Голова наглядової ради Лiнник Володимир Володимиро-

вич
д/в 0%

Рiшення про припинення повноважень прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв емiтента 27.04.2018р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «МБУ-3» № 27/04/2018 вiд 27.04.2018 року). Посадова особа Лiнник Володимир Володимирович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження з моменту прийняття рiшення, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Посадо-
ва особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
27.04.2018 року Обрано Голова наглядової ради Лiнник Володимир Володимиро-

вич
д/в 0%

Рiшення про обрання Лiнника Володимира Володимировича Головою Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 27.04.2018р 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «МБУ-3» № 27/04/2018 вiд 27.04.2018 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова 
особа не є представником акцiонера/групи акцiонерiв товариства, не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Вступ до повноважень з моменту прийняття рiшення.
27.04.2018 року Припинено 

повноваження
Член

наглядової ради
Пляс Наталiя Володимирiвна д/в 0%

Рiшення про припинення повноважень прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв емiтента 27.04.2018р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «МБУ-3» № 27/04/2018 вiд 27.04.2018 року). Посадова особа Пляс Наталiя Володимирiвна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила 
повноваження з моменту прийняття рiшення, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
27.04.2018 року Обрано Член

наглядової ради
Пляс Наталiя Володимирiвна д/в 0%

Рiшення про обрання Пляс Наталiї Володимирiвни Членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 27.04.2018р (протокол 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «МБУ-3» № 27/04/2018 вiд 27.04.2018 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не є 
представником акцiонера/групи акцiонерiв товариства, не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Вступ до повноважень з моменту прийняття рiшення.
27.04.2018 року Припинено 

повноваження
Член

наглядової ради
Крюк Максим Сергiйович д/в 0%

Рiшення про припинення повноважень прийнято на чергових загальних зборах акцiонерiв емiтента 27.04.2018р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «МБУ-3» № 27/04/2018 вiд 27.04.2018 року). Посадова особа Крюк Максим Сергiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила 
повноваження з моменту прийняття рiшення, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
27.04.2018 року Обрано Член

наглядової ради
Крюк Максим Сергiйович  д/в 0%

Рiшення про обрання Крюка Максима Сергiйовича Членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 27.04.2018р (протокол 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «МБУ-3» № 27/04/2018 вiд 27.04.2018 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не є 
представником акцiонера/групи акцiонерiв товариства, не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Вступ до повноважень з моменту прийняття рiшення.

Директор _________ 
(підпис) крюк с.в.
 М.П.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧне акцІонерне 
товариство «аГрарниЙ ФонД «УкраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ: 38864809
3. Місцезнаходження: 01001 місто Київ, вулиця Еспланадна, буди-

нок  20, офіс 513
4. Міжміський код, телефон та факс: 0961653552, 0961653552
5. Електронна поштова адреса: agrarian_fund_ua@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://agrofondukr.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Рiшенням одноосiбного акцiонера ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» вiд 27.04.2018, 
який має у власностi 140000000 штук голосуючих простих iменних акцiй 
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА», попередньо надано згоду на вчинен-
ня ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» значних правочинів (ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинів, пере-
вищує 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД 
«УКРАЇНА» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi емітента, що 
складає 70182500 грн. ), які укладатимуться ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД 
«УКРАЇНА», протягом одного року з дати оформлення цього Рiшення, з ви-
значенням граничної сукупної вартості таких правочинів у розмірі 
140000000,00 грн. та співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності, що складає 99,74% 

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

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

2. Директор 
Пат «аГрарниЙ ФонД «УкраЇна» Гаврильков о.в.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Прiоком»
2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, 

вул. Глибочицька, буд. 17 лiт. «Д»
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444289898 0444289800

5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://priocom.com/ua/about/corporate-
governance/investor/info2

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

II. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 року було 

прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з 
дня проведення цих зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного 
характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017 р., граничною сукуп-
ною вартiстю 300000 тис. грн. для договорiв поставки, за якими Товариство 
фактично є продавцем. Уповноважено керiвника Товариства Генерального 
директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище 
значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 182576 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 164,32%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-145 000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 
-0 шт.

Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 року було 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з 
дня проведення цих зборiв. А саме, схваленi значнi правочини комерцiйного 
характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017 р., граничною сукуп-
ною вартiстю 500 000 тис.грн. для договорiв поставки, за якими Товариство 
фактично є постачальником чи продавцем. Уповноважено керiвника Това-
риства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Това-
риства вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати про-
ведення загальних зборiв акцiонерiв.Вартiсть активiв емiтента за данними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 182576 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 273,86%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-145 000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 
-0 шт.

Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 року було 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з 
дня проведення даних зборiв. А саме, схваленi значнi правочини 

комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 
2017 р., граничною сукупною вартiстю 300000 тис. грн. для договорiв про 
надання послуг або виконання робiт, за якими Товариство фактично є за-
мовником. Уповноважено керiвника Товариства Генерального директора 
Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства вказаних вище значних 
правочинiв строком на один рiк з дати проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 182576 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 164,32%.Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-145 000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 
-0 шт.

Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 року було 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з 
дня проведення даних зборiв. А саме, схваленi значнi правочини 
комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 
2017 р., граничною сукупною вартiстю 500 000 тис. грн. для договорiв про 
надання послуг або виконання робiт/пiдряду, за якими Товариство фактич-
но є виконавцем чи пiдрядником. Уповноважено керiвника Товариства Ге-
нерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства 
вказаних вище значних правочинiв строком на один рiк з дати проведення 
загальних зборiв акцiонерiв. Вартiсть активiв емiтента за данними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 182576 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 273,86%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття +рiшення-145 000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 
-0 шт.

Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 року було 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з 
дня проведення даних зборiв. А саме, схваленi значнi правочини 
комерцiйного характеру, вартiсть яких перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 
2017 р., граничною сукупною вартiстю 50000 тис.грн. для правочинiв, що 
укладаються при здiйсненнi банкiвських операцiй (з банкiвськими устано-
вами) та правочинiв щодо операцiй з цiнними паперами. Уповноважено 
керiвника Товариства Генерального директора Мiколюк О.В. на пiдписання 
вiд iменi Товариства значних правочинiв строком на один рiк з дати прове-
дення загальних зборiв акцiонерiв.Вартiсть активiв емiтента за данними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 182576 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 27,39%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 145 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi в загальних зборах-145 000 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-145 000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення -0 шт.

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

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

М.П. 02.05.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «ПрIокоМ»

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 

«Черкасиавтотранс»
2. Код за ЄДРПОУ 03115376
3. Місцезнаходження 18019, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0472644440
5. Електронна поштова адреса em03115376@ab.ck.ua

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

em03115376.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 р. було прийнято 

рiшення про надання згоди товариству на вчинення значного правочину, 
що може виникнути в ходi поточної дiяльностi Товариства до проведення 
чергових загальних зборiв ПрАТ щодо укладення договорiв купiвлi-

Приватне акцIонерне товариство «Черкасиавтотранс»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 4 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

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 
«Прiоком»

2. Код за ЄДРПОУ 30635929
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибоччицька, 

буд. 17 лiт «Д»
4. Міжміський код, телефон та факс 0444289898 0444289800
5. Електронна поштова адреса lvengrova@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://priocom.com/ua/about/
corporate-governance/investor/info2

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

II. текст повідомлення
Припинено достроково повноваження Голови Наглядової ради, пред-

ставника акцiонера - Дзекона Георгiя Борисовичаа (згоди на розкриття пер-
сональних даних особа не недавала) на пiдставi рiшення чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням нового 
кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх 
дiючих членiв Наглядової ради Товариства. На посадi особа перебувала з 
04.10.2016 р.по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Припинено достроково повноваження члена Наглядової ради, пред-
ставника акцiонера - Шидловського Валерiя (згоди на розкриття персо-
нальних даних особа не недавала) на пiдставi рiшення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням нового 
кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх 
дiючих членiв Наглядової ради Товариства (протокол чергових загальних 
зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. На посадi особа перебувала з 
04.10.2016 р.по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Припинено достроково повноваження члена Наглядової ради, пред-
ставника акцiонера - Васькiвського Сергiя Миколайовича (згоди на розкрит-
тя персональних даних особа не недавала) на пiдставi рiшення чергових 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням но-
вого кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх 
дiючих членiв Наглядової ради Товариства (протокол чергових загальних 
зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. На посадi особа перебувала з 
04.10.2016 р.по 30.04.218 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Припинено достроково повноваження члена Наглядової ради, пред-
ставника акцiонера - Головатюк Наталi Петрiвни (згоди на розкриття персо-
нальних даних особа не недавала) на пiдставi рiшення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у звязку з встановленням нового 
кiлькiсного складу Наглядової ради та припиненням повноважень всiх 
дiючих членiв Наглядової ради Товариства (протокол чергових загальних 
зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. На посадi особа перебувала з 
04.10.2016 р.по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Обрано Головою Наглядової ради Товариства, представника акцiонера 
- Дзекона Георгiя Борисовича (згоди на розкриття персональних даних осо-
ба не недавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 
30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх пяти рокiв: з 2013 - по теперешнiй час Виконавчий директор 

«Прiоком Корп.», з 04.10.2016 р.по 30.04.2018 р.- Голова Наглядової ради 
ПрАТ «Прiоком».

Обрано членом Наглядової ради Товариства, представника 
акцiонера  - Васькiвського Сергiя Миколайовича (згоди на розкриття пер-
сональних даних особа не недавала) на пiдставi рiшення чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних 
зборiв № 1/2018 вiд 30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх 
посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 2011-2013- ди-
ректор дирекцiї регуляторно-правового забезпечення та управлiння 
власнiстю, член правлiння у ВАТ «Укртелеком», 2013-2016-радник з пра-
вових питань в асоцiацiї «Об’єднана юридична група, з 2016 р.- адвокат, 
керуючий партнер в адвокатському об’єднаннi «Об’єднана юридична гру-
па», з 04.10.2016 р. по 30.04.2018 р.- член Наглядової ради 
ПрАТ «Прiоком».

Обрано членом Наглядової ради Товариства, представника акцiонера  - 
Головатюк Наталю Петрiвну (згоди на розкриття персональних даних осо-
ба не недавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 
30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 22.11.2006 – 27.02.2015 рр. – Го-
ловний бухгалтер у Фiлiї «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укрте-
леком», з 02.03.2015 – Фiнансовий директор ПрАТ «Прiоком». з 04.10.2016 
по 30.04.2018 р.- член Наглядової ради ПрАТ «Прiоком».

Обрано членом Наглядової ради Товариства, представника акцiонера 
- Головатюк Наталю Петрiвну (згоди на розкриття персональних даних осо-
ба не недавала) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 30.04.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 1/2018 вiд 
30.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк на який обрано: 3 (три) роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх пяти рокiв: з 22.11.2006 – 27.02.2015 рр. – Го-
ловний бухгалтер у Фiлiї «Дирекцiя розвитку iнфраструктури» ПАТ «Укрте-
леком», з 02.03.2015 – Фiнансовий директор ПрАТ «Прiоком». з 04.10.2016 
по 30.04.2018 р.- член Наглядової ради ПрАТ «Прiоком».

Припинено повноваження Ревiзора Товариства - Кошембар Людмили 
Олексiївни (згоди на розкриття персональних даних особа не недавала) на 
пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. у 
звязку з закiнченням строком повножень у поточному 2018 р. Строк протя-
гом якого особа перебувала на посадi з 28.04.2017 р.по 30.04.2018 р. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. прийнято 
рiшення про обрання Кошембар Людмили Олексiївни ревiзором Товари-
ства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надавала. Строк на який призначено особу: 1 (один) рiк. 
Iншi посади, якi обiймала особа за останнi пять рокiв: директор АФ ТОВ 
«Жермiналь», ревiзор ПрАТ «Прiоком.

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 Мiколюк оксана василiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «ПрIокоМ»

продажу майна, продажу та вибракування (списання) основних засобiв, 
транспортних засобiв, а саме: автобуси марки ПАЗ-4234 №№ СА10-49АА, 
СА11-01АА, СА11-02АА, СА10-30АА, СА10-32АА, СА10-34АА,  
СА11-03АА, СА10-50АА, СА13-06АА, СА13-07АА, СА13-08АА, СА13-
09АА, та iншого обладнання, яке прийшло в непридатнiсть, здачi та при-
йняття в оренду майна, отримання та повернення позики, отримання та 
повернення кредитiв для придбання основних засобiв на суму до  
6 000 000 (шести мiльйонiв) гривень 00 копiйок при вартостi активiв Това-
риства в сумi 16304 тис. грн., що складає 36,8 % вартостi активiв ПрАТ, 
внесення змiн до кредитних договорiв, передачi в заставу майна, укла-
дання договорiв застави та iпотеки, змiн до договорiв застави, вивiльнення 
iз пiд застави майна та зменшення розмiру застави майна, гранична су-
купна вартiсть яких становить бiльше 25 вiдсоткiв активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства . Доручити генерально-
му директору пiдписати при необхiдностi данi договори та додатковi уго-
ди. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -8‘280‘051 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8‘217‘501 шт. 
Кiлькiсть голосiв, поданих «ЗА» прийняття рiшення: 8‘217‘501 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшень  - 0.

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

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

Генеральний директор  соломенний володимир Павлович
27.04.2018 р.
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14309014

3. Місцезнаходження емітента 85300 м. Покровськ 
(Красноармiйськ) вул. Захистникiв 
України, 130

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06239)2-11-73, (050)-260-97-74 
(06239)2-11-74

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

gida6319@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

WWW.nord.ua/press/electrodvig

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Директор Кiтченко Геннадiй Олександрович (паспорт: серiя ВЕ номер 

431854 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй обл. 
25.12.2001) звiльнено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. 
Рiшення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 
29.04.2018 року.

Голова наглядової ради Ландик Валентин Iванович (паспорт: серiя СН 
номер 614863 виданий Старокиївським РУГУМВС України в м. Києвi 
12.12.1997) звiльнено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.35180% на суму 47388.00 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальни-
ми зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року. Член наглядової 
ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя ТТ номер 200350 вида-
ний Печерським РВГУМВС України в м. Києвi 09.10.2013) звiльнено 
29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято за-
гальними зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року.

Член наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (паспорт: серiя СН 
номер 129053 виданий Старокиївським РУГУМВС Ураїни в м. Києвi 
11.10.1996) звiльнено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. 
Рiшення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 
29.04.2018 року.

Член наглядової ради Кирпиченко Олена Олександрiвна (паспорт: серiя 
ВА номер 699774 виданий Димитрiвським МВУМВС України в Донецькiй обл. 
03.06.1997) звiльнено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. 
Рiшення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 
29.04.2018 року.

Член наглядової ради Дубiнiн Сергiй Iванович (паспорт: серiя ТТ номер 
339289 виданий Голосiївським РВГУМВС України в м. Києвi 17.05.2016) 
звiльнено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення при-
йнято загальними зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року.

Голова ревiзiйної комiсiї Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя 
ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй обл. 
25.11.1996) звiльнено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00001% на суму 0.25 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними 
зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року. Член ревiзiйної 
комiсiї Стаценко Iрина Сергiївна (паспорт: серiя ВА номер 195769 виданий 
Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй обл. 22.12.1995) звiльнено 
29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято за-
гальними зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року.

Член ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя 

ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в 
Донецькiй обл. 28.08.1999) звiльнено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
29.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод 
«Електродвигун» 29.04.2018 року.

Голова наглядової ради Ландик Валентин Iванович (паспорт: серiя СН 
номер 614863 виданий Старокиївським РУГУМВС України в м. Києвi 
12.12.1997) обрано 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.35180% на суму 47388.00 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв - : з 1999 року по теперешнiй час Президент федерацiї 
настiльного тенiсу України. Рiшення прийнято загальними зборами 
ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 р. та засiданням наглядової ради 
ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 р. Посадова особа є акцiонером.

Член наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя ТТ 
номер 200530 виданий Печерським РВГУМВС України в м. Києвi 09.10.2013) 
обрано 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - : з 22.04.2013 року по теперешнiй час Голова на-
глядової ради ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами 
ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера Ландика Валентина Iвановича.

Член наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (паспорт: серiя СН 
номер 129053 виданий Старокиївським РУГУМВС України в м. Києвi 
11.10.1996) обрано 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - : з 07.08.2002 р. по 
11.09.2013 р. економiст ПрАТ «Iнтертехнiка»; з 12.09.2013 р. -пенсiонерка. 
Рiшення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 
29.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера Ландика Ва-
лентина Iвановича.

Голова ревiзiйної комiсiї Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя 
ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй обл. 
25.11.1996) обрано 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00001% на суму 0.25 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - : з 01.10.2008 року по теперешнiй час начальник вiддiлу 
ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод «Елек-
тродвигун» 29.04.2018 р. та засiдання ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод «Елек-
тродвигун» 29.04.2018 р.

Член ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрина Сергiївна (паспорт: серiя ВА но-
мер 195769 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй обл. 
22.12.1995) обрано 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - : з 01.03.2007 року по 
теперешнiй час бухгалтер ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними 
зборами ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року.

Член ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя 
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в 
Донецькiй обл. 28.08.1999) обрано 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
29.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - : з 
09.08.2010 р. по теперешнiй час заступник начальника юридичного вiддiлу 
ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами ПАТ «Завод «Елек-
тродвигун» 29.04.2018 року.

Директор Кiтченко Геннадiй Олександрович (паспорт: серiя ВЕ номер 
431854 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй обл. 
25.12.2001) обрано 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - : з 01.12.2012-11.03.2014 
рр.начальник «Завод компрессорiв»; з 12.03.2014 р. по теперешнiй час ди-
ректор ПАТ «Завод «Електродвигун». Рiшення прийнято засiданням На-
глядової ради ПАТ «Завод «Електродвигун» 29.04.2018 року.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ кiтченко Геннадiй олександрович
                         М.П.

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «ЗавоД «еЛектроДвиГУн»
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Приватне акцІонерне товариство 
«ПриЛУцЬкиЙ М’ясокоМБІнат»

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

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

«Прилуцький м»ясокомбiнат» 
2. Код за ЄДРПОУ 32275840
3. Місцезнаходження 17500, мiсто Прилуки, вулиця 

Дружби Народiв, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс 04637 53257
5. Електронна поштова адреса sigma@tim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://32275840.wix.com/prilmeat

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

II.текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбiнат»» 

( протокол № 23 вiд 30.04.2018 р.) було прийнято рiшення про схвалення 
та надання згоди на вчинення слiдуючого правочину : Договiр № 08/11/16 
поставки продукцiї вiд 08.11.2016 року з ТОВ «Sun Food» ( республика 
Азербайджан) на суму 4 000,00 тис. грн.Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi:14504 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 27,58%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3686854 (три мiльйона шiстсот 
вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот 
п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят 
чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 (нуль) голосiв.

Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбiнат»» 
(  протокол № 23 вiд 30.04.2018 р.) було прийнято рiшення про схвалення 
та надання згоди на вчинення слiдуючого правочину : Договiр № 08/02/16 
поставки продукцiї вiд 08.02.2016 року з «QAFQAZ KONSERV ZAVODU» 
LLC( республика Азербайджан) на суму 14 000,00 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi:14504 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 96,52%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3686854 (три мiльйона шiстсот 
вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот 
п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят 
чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 (нуль) голосiв.

Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбiнат»» 
(  протокол № 23 вiд 30.04.2018 р.) було прийнято рiшення про схвалення 
та надання згоди на вчинення слiдуючого правочину : Договор купiвлi-
продажу вiд 16 березня 2016 року з ТОВ « ВКП «Прилуки-Агропереробка» 
нв суму 23 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 14504 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 158,58%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3686854 (три мiльйона шiстсот 
вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот 
п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят 
чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 (нуль) голосiв.

III. ПІДПис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Директор          рожко артем Миколайович  02.05.2018

Приватне акцІонерне товариство 
«криворІЗЬкиЙ центраЛЬниЙ 

рУДореМонтниЙ ЗавоД
рІЧна ІнФорМацІя

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬ-
НИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", 
00190940, Заводська, 1, м. Кривий Ріг, 
Криворізький, Днiпропетровська 
область, 50057, (056) 404-94-29

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

30.04.2018

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

www.kcrz.dp.ua

4. Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - 
аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений 
аудит фінансової 
звітності.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КРАТ-АУДИТ», 
23413650

5. Інформація про загальні збори :
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.04.2017 року. Кворум 
зборів: 0% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: -
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: На-
глядова ради Товариства 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -
Результати розгляду питань порядку денного: -
Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори були призна-
чені у відповідності із вимогами чинного законодавства на 26.04.2017р., 
але не відбули з причини відсутності кворуму.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Приватне акцІонерне товариство 
«киЇвсІЛЬеЛектро»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЛЬЕЛЕКТРО»

2. Код за ЄДРПОУ - 00132457
3. Місцезнаходження - 01032 Київ Льва Толстого, 55-А
4. Міжміський код, телефон та факс - 044-289-84-55; 044-289-02-55
5. Електронна поштова адреса - nnv@kievselelektro.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - KIEVSELELEKTRO.PAT.UA
7. Вид особливої інформації - прийняття рішення про виплату дивідендів

II. текст повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів: 19.04.2018 р. Дата складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів: 22.05.2018 р. Розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів:3000000,00 грн. 
(три мільйона гривень коп. 00); розмір дивідендів, що припадають на одну 
просту іменну акцію - 0,12 грн. ( нуль гривень коп.12).

Строк виплати дивідендів: початок 04.06.2018 - кінець 19.10.2018 р 
включно.

Спосіб виплати дивідендів - : безпосередньо акціонерам;
Порядок виплати дивідендів - дивіденди виплачуються в грошовій 

формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо 
акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання диві-
дендів, складеним станом на 22.05.2018 р., відповідно до кількості належ-
них їм акцій на дату складання переліку

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 Іванчук василь Іванович

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

(дата) 
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Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акцІонерне товариство «ХерсонсЬкиЙ наФто

ПерероБниЙ ЗавоД» - надалі Товариство, (код ЄДРПОУ 34785383, 
адреса: Україна, 73009, м. Херсон, вул.Нафтовиків, буд.52), повідомляє 
про проведення 08 червня 2018 року о 12 год. 00 хв. річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Україна, 73009, 
м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52, будівля заводоуправління, каб.8.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у 
загальних зборах акціонерів Товариства, проводиться у день проведен-
ня та за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 30 хв. до 
11 год. 55 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів –04 червня 2018р.

Проект ПоряДкУ ДенноГо ЗаГаЛЬниХ ЗБорІв 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних 

зборів.
4. Звіт Директора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-

слідками розгляду. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017р., прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків, отриманих Товари-

ством у 2017 році.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Під час підготовки до річних (чергових) загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства (Україна, 73009, 
м.Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52, ) у каб.24 (бюро з корпоративної ро-

боти), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Іванченко Ірина Едуардівна - начальник бюро з корпоративної робо-
ти (тел.(0552)419-076). Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного www.kor.ks.ua.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, 
що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера 
на зборах.

основнІ ПокаЗники 
фінансово господарської діяльності 

Приватного акціонерного товариства «Херсонський 
нафтопереробний завод» (тис.грн) 

найменування показника звітний 
2017р.

попередній 
2016р.

Усього активів 791274 794271
Основні засоби (залишкова вартість) 67572 69047
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18544 18351
Сумарна дебіторська заборгованість 669971 671550
Грошові кошти та їх еквіваленти 348 472
Нерозподілений прибуток 63856 86799
Власний капітал 359814 382757
Зареєстрований (пайовий) капітал 284132 284132
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 121032 121467
Поточні зобов’язання і забезпечення 310428 290047
Чистий прибуток (збиток) -22943 -24751
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5682642062 5682642062
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

149 157

Приватне акцІонерне товариство 
«ХерсонсЬкиЙ наФтоПерероБниЙ ЗавоД»

Приватне акцIонерне товариство 
“страХова коМПанIя “коЛоннеЙД УкраЇна”

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Страхова Компанiя 
"Колоннейд Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 25395057
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0445375390 0445375390
5. Електронна поштова адреса info@colonnade.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.colonnade.com.ua

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

II. текст повідомлення
Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Петер Чакварi / Peter 

Csakvari (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) представник акцiонера 
Товариства - Colonnade Finance S.a r.l., на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн  - три роки.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-2014 - AIG Eastern Europe, вiце-президент; 2015-2018 -Fairfax Eastern 
Europe, Президент.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Страхова 
Компанiя "Колоннейд Україна" (Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Жан Клотьєр / Jean 
Cloutier (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) представник акцiонера 
Товариства - Colonnade Finance S.a r.l., на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн  - три роки.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
2013-2018 - Fairfax Financial Holdings ltd, вiце-президент.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Страхова 
Компанiя "Колоннейд Україна" (Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Габор Барн Ковач / 
Gabor Barna Kovacs (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) представник 
акцiонера Товариства Fairfax Financial (US) LLC, на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн - три роки.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-2015 - AIG Europe, директор, 2015-2018 - Colonnade Insurance Sarl, 
Branch office in Hungary, Генеральний директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Страхова 
Компанiя "Колоннейд Україна" (Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Пiтер Сiсар / Peter 
Cisar (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) представник акцiонера 
Товариства Fairfax Financial (US) LLC, на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн - три роки.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-2015 - QBE Europe, директор, 2015-2018 - Colonnade Insurance Sarl, 
Branch office in Slovakia, Генеральний директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Страхова 
Компанiя "Колоннейд Україна" (Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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

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

володимирович
Генеральний директор 02.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство 
«Місто Банк»

2. Код за ЄДРПОУ - 20966466
3. Місцезнаходження - 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11
4. Міжміський код, телефон та факс - 048 711 67 77 
5. Електронна поштова адреса - office@mbank.sky.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. текст повідомлення 
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.04.2018 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п.п. 4) абзацу 2 

п. 9.2.1. Статуту АТ «МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону 
Украіни «Про акціонерні товариства».

Єршов Євгеній Іванович (посадова особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних) переобраний на посаду Голови Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Спостережної Ради АТ «МІСТО БАНК», Директор СП «ЮНІМАКС».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є представником акціонера СП «Юнімакс».
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.04.2018 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п.п. 4) абзацу 2 

п. 9.2.1. Статуту АТ «МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону 
Украіни «Про акціонерні товариства».

Денісенкова Тетяна Петрівна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних) переобрана на посаду Члена Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член 

Спостережної Ради АТ «МІСТО БАНК», Головний бухгалтер СП «ЮНІ-
МАКС».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є представником акціонера СП «Юнімакс».
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.04.2018 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п.п. 4) абзацу 2 

п. 9.2.1. Статуту АТ «МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону 
Украіни «Про акціонерні товариства».

Цюрупа Василь Іванович (посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних) переобраний на посаду Члена Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Гене-

ральний директор ТОВ «Дельфін», Член Спостережної ради АТ «МІСТО 
БАНК».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є незалежним членом Спостережної Ради.
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.04.2018 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п.п. 4) абзацу 2 

п. 9.2.1. Статуту АТ «МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону 
Украіни «Про акціонерні товариства».

Забарна Елеонора Миколаївна (посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних) обрана на посаду Члена Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Завідувач 

кафедрою економічних систем і маркетингу Одеського національного по-
літехнічного університету.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є незалежним членом Спостережної Ради.
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі п.п. 4) абзацу 2 п. 9.2.1. 

Статуту АТ «МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 Закону Украіни «Про 
акціонерні товариства».

Лапіна Ірина Сергіївна (посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних) обрана на посаду Члена Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Доцент 

кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського націо-
нального економічного університету.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Є незалежним членом Спостережної Ради.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 

акціонерів 25.04.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.п. 4) 

абзацу 2 п. 9.2.1. Статуту АТ «МІСТО БАНК» відповідно до п. 2 статті 32 
Закону Украіни «Про акціонерні товариства».

Посадова особа Бокарюк Лариса Миколаївна (посадова особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних) припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 8 місяців.

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  Демченко І.а.
03.05.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «МІсто 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 Приватне акцiонерне товариство 

«Iнвестицiйна компанiя 
«Iнвестсервiс»

2. Код за ЄДРПОУ 21629417
3. Місцезнаходження 04050, Київ, Пимоненка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0444840715 0444822950
5. Електронна поштова адреса invest@email.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

investservice.kiev.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2018р.та прийнят-

тя нової редакцiїї статуту припинено повноваження ревiзiйної комiсiї. По-
садова особа (голова РК) Черня Тамара Харитонiвна є акцiонером Товари-
ства, володiє 0.4675%, (член РК) Нечистик Леонiд Павлович володiє 
0.0625%, (член РК) Бойко Надiя Григорiвна володiє 0.0595% Особи не ма-
ють непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Заборона 
суду займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Строк, протягом якого 
перебували на зазначенiй посадi – 2 роки.

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «IнвестицIЙна коМПанIя «IнвестсервIс»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ «Одеський автоскладальний завод
2. Код за ЄДРПОУ 00231604
3. Місцезнаходження 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепiги буд.29
4. Міжміський код та телефон, факс (048)7232138 (048)7231121
5. Електронна поштова адреса odaz-avto@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.odaz.prat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну та склад посадових осіб 

емітента.
II.текст повідомлення.

Посадова особа Голова правлiння Горiн Едуард Олексiйович (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось 
на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) 
у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Мальченко Володимир Валерiйович (не надано згоди 
на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Соловiйчук Руслан Григорович (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Калiнiн Олександр Вiкторович (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Горiн Олексiй Едуардович (не надано згоди на розкрит-
тя паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Вандiна Валентина Феодосiївна (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Волостних Наталя Едуардiвна (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Ляховецька Свiтлана Анатолiївна (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Щеглов Вiталiй Євгенович (не надано згоди на розкрит-
тя паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Нижник Марiя Степанiвна (не надано згоди на розкрит-
тя паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Мазур Галина Федорiвна (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення 
загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки

Посадова особа Голова правлiння Горiн Едуард Олексiйович (не надано 

згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є 
акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв това-
риства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 1.944725%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 3 роки - голова правлiння.

Посадова особа Член правлiння Мальченко Володимир Валерiйович (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р.Є 
представником акцiонера Соломонюк В.С. Обрання вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Акцiями 
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 3 роки - виконавчий директор.

Посадова особа Голова наглядової ради Соловiйчук Руслан Григорович 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
27.04.2018 р,є акцiонером. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства 
(протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана членом наглядової 
ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової ради (протокол вiд 
27.04.2018 р.) посадова особа обрана головою наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 4.655103%.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - директор.

Посадова особа Член наглядової ради Горiн Олексiй Едуардович (не на-
дано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є 
акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв това-
риства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента9.981838% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 3 роки - комерцiйний директор.

Посадова особа Член наглядової ради Волостних Наталя Едуардiвна 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента9.642393% Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - координатор.

Посадова особа Член наглядової ради Вандiна Валентина Феодосiївна 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента3.046920 %Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - головний iнженер, пенсiонер.

Посадова особа член наглядової ради, секретар наглядової ради Ляховець-
ка Свiтлана Анатолiївна (не надано згоди на розкриття паспортних даних) об-
рано на посаду 27.04.2018 р,є представником акцiонера Баштанар  Д.В. На 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) по-
садова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання 
наглядової ради (протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана секрета-
рем наглядової ради. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - начальник вiддiлу кадрiв.

Посадова особа Член наглядової ради Калiнiн Олександр Вiкторович 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента0.023574%Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - директор.

Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Щеглов Вiталiй Євгенович (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018  р, 
є акцiонером. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол 
вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На 
пiдставi рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 27.04.2018 р.) по-
садова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента0.00781% Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - директор.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кузнєцова Iнна Василiвна (не на-
дано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є 
представником акцiонера Баштанар В.В. Обрання вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) Акцiями 
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 3 роки - головний бухгалтер.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Коврiжних Володимир 
Анатолiйович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на 
посаду 27.04.2018 р,є представником акцiонера Суховiч С.П. Обрання 
вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «оДесЬкиЙ автоскЛаДаЛЬниЙ ЗавоД»
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27.04.2018 р.) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - начальник сторожевої 
служби,заступник директора по загальним вопросам.

III. Підпис

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

3.2.Найменування посади .Голова правління Горін едуард 
олексійович.27.04.2018 р.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцІонерне 

товариство 
«ринковиЙ коМПЛекс 
«нива»

2. Код за ЄДРПОУ 32728799
3. Місцезнаходження Україна, 14030, м. Чернігів, 

вул. Всіхсвятська, буд.5 
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 3-70-66, факс (0462) 

94-04-11
5. Електронна поштова адреса administrator@niva.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

niva.in.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2018 р. (Протокол № 1 від 

28.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення рiчних Загальних зборiв. Характер правочинiв: придбання 
основних та оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, реалiзацiя 
продукцiї, надання майна в іпотеку, передача майна в оренду, отримання 
кредитiв, позик. Гранична сукупність вартості правочинів (без ПДВ) складає 
44  296 тис. грн., вартість активів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» ста-
ном на 31.12.2017 складає 44 296 тис. грн., співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НИВА» станом на 31.12.2017 становить 100 відсотків. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй - 6 310 000 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 6 310 000 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 6 310 000 штуки, «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. Голова Правлiння  Мороз олег володимирович
 28.04.2018

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

I. Загальні відомості 
Повне найменування емітента - Приватне акцIонерне 

товариство «ПересУвна МеХанIЗована 
коЛона15» «ДУнаЙвоДБУД»; Код за ЄДРПОУ - 01035845; 
Місцезнаходження - 68600, Одеська обл., м. Iзмаїл, Болградське шосе буд. 
14; Міжміський код, телефон та факс - (04841) 97147 вiдсутнiй; Електронна 
поштова адреса - pmk-15.izm@ukr.net; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - 
01035845.pat.ua; 7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ПМК-15» «ДВБ» 

(надалi  - Товариство), якi вiдбулись 27.04.2018р. було прийнято рiшення, про 
надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прий няття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладанням та/
або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, 
договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi 

спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, 
договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна 
Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) 
автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимог, договорiв 
придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення 
змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 
не бiльш нiж 820 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить – 27989 тис.грн.; Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 2929,72%; Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 514346 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах – 514346 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення – 514346 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законо-
давством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Директор _____________ Бабенко о.в.

м.п. 02.05.2018р.

Приватне акцІонерне товариство 
«ПриЛУцЬкиЙ М’ясокоМБІнат»

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

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

«Прилуцький м»ясокомбiнат» 
2. Код за ЄДРПОУ 32275840
3. Місцезнаходження 17500, мiсто Прилуки, вулиця 

Дружби Народiв, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс 04637 53257
5. Електронна поштова адреса sigma@tim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://32275840.wix.com/prilmeat

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

ІІ.текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбiнат»»  

( протокол № 23 вiд 30.04.2018 р.) було прийнято рiшення попередньо нада-
ти згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi 
протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства 
значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних з 
укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням 
змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних 
договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв 
застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, 

поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, 
договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого май-
на Товариства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, 
матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням 
мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товари-
ство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн граничною сукупною 
вартiстю 150 000 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину 
(правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової 
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих 
коливань курсу гривнi до iноземних валют. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 14397,00 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 1041,88.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3686854 (три мiльйона шiстсот 
вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот 
п’ятдесят чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
3686854 (три мiльйона шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят 
чотири) голосiв.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 (нуль) голосiв.

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

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

Директор     рожко артем Миколайович  02.05.2018 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство «ГотеЛЬ 
«ПоДIЛЛя»

2. Код за ЄДРПОУ 21327550
3. Місцезнаходження 29004, м.Хмельницький, Шевченка, 

буд.34
4. Міжміський код, телефон та факс 0382-762611 0382-762611
5. Електронна поштова адреса podillya.khm2306@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://hotel-podillya.com.ua

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

II. текст повідомлення
Скрипка Iван Iванович - Голова Правлiння ПрАТ «Готель «Подiлля». 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 57,026806 %. 
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 5 рокiв.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Дмитришина Раїса Миколаївна -Член Правлiння ПрАТ «Готель 

«Подiлля». Акцiями та часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 5 рокiв.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Бiла Раїса Володимирiвна- Член Правлiння ПрАТ «Готель «Подiлля». 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,028864 %. 
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 5 рокiв.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Леськова Тетяна Олександрiвна- Член Правлiння ПрАТ «Готель 

«Подiлля». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,032676 %. 
На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 5 рокiв.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Грабарчук Тетяна Василiвна -Член Правлiння ПрАТ «Готель «Подiлля». 

Акцiями та часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протоко б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 5 рокiв.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Сопiльянк Вiктор Володимирович - Голова Наглядової ради ПрАТ «Готель 
«Подiлля». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 7,280851 %. 

На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 
«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 3 роки.

Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Сопiльянк Вiктор Володимирович - Член Наглядової ради ПрАТ «Готель 

«Подiлля». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 7,753596 %. 
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 3 роки.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Чернова Свiтлана Вiкторiвна - Член Наглядової ради ПрАТ «Готель 

«Подiлля». Акцiями та часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 3 роки.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Гнатюк Iрина Степанiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Готель 

«Подiлля». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000068 %. 
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 3 роки.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Скрипка Наталiя Василiвна - Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Готель 

«Подiлля». Акцiями та часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 3 роки.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
Цвяк Вiктор Васильович -Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Готель 

«Подiлля». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000613%.
iНа пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Готель 

«Подiлля» (протокол б/н вiд 30.04.2018р.). Особу призначено на 3 роки.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.
III. Підпис

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

М.П. 30.04.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН»
2. Код за ЄДРПОУ 33380539
3. Місцезнаходження 85180, Донецька обл., Костянтинів-

ський район, с. Водяне – 2, 
вул. Зелена, 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс (06272) 61031 (06272) 61031
5. Електронна поштова адреса office@ep.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://33380539.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 27.04.2018) 

прийнято рiшення про схвалення вчиненого Товариством 29 березня 
2017 року значного правочину – контракту №CSFO2903 мiж Товариством 

та Scylla Capital Limited. Предмет правочину - експорт соняшникової олiї. 
Ринкова вартысть майна або послуг, що э предметом правочину – 272990 
тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, що передувала укладенню контракту - 1551840 тис. грн. Співвід-
ношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках) - 17.6. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства скла-
дає 100 050 (сто тисяч п’ятдесят) штук простих iменних акцiй. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах - складає 100 050 (сто тисяч п’ятдесят) штук простих 
iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 100 050 
(сто тисяч п’ятдесят) штук; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» - 0,00 (нуль) штук. Iнша (додаткова) iнформацiя, яка може бути 
необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про зазначену дiю 
вiдсутня.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бащинський Михайло Борисович
Голова правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «УкраЇнсЬкиЙ Бекон»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 4 травня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 

товариство «весеЛокУтсЬкиЙ коМБIнат 
ХЛIБоПроДУктIв»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00955294; 
Місцезнаходження: 67121, Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с. Ново-
борисівка, вул. Леніна буд. 2; Міський код, телефон та факс: 099 247 99 49, 
відсутній; Електронна поштова адреса: 00955294@sc-ua.com; Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації - 00955294.sc-ua.com; Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ «ВЕСЕЛО - КУТСЬКИЙ КХП» від 

27.04.2018 року прийнято рішення: - припинити повноваження Голови На-
глядової ради АГРОПРОМИСЛОВИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СГ» (ПІДПРИ-
ЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ) (код за ЄДРПОУ 30948582) - представник Баткін Валерій Наумович. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 62,94277%. Посадова 
особа перебувала на посаді голови Наглядової ради з 17.07.2015р. по 
27.04.2018р. - припинити повноваження члена Наглядової ради Баткіна 
Олександра Наумовича (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 
0,000007%. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
з 17.07.2015р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена Наглядо-
вої ради Баткіної Сусани Олександрівни (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 

17.07.2015р. по 27.04.2018р. - обрати на посаду члена Наглядової ради 
Баткіна Валерія Наумовича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), строком на 3 роки. Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 ро-
ків: директор. Член Наглядової ради є представником акціонера (ТОВ Аг-
ропромторг дім «СГ», код ЄДРПОУ: 30948582, що володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента – 62,94277%) та ні є акціонером, представником 
групи акціонерів або незалежним директором. На засіданні Наглядової 
ради ПрАТ «ВЕСЕЛО - КУТСЬКИЙ КХП» від 27.04.2018р. прийнято рішен-
ня обрати головою Наглядової ради Баткіна Валерія Наумовича. - обрати 
на посаду члена Наглядової ради Баткіна Олександра Наумовича (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000007%. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх 5 років: менеджер. Член Наглядової 
ради є акціонером та ні є представником акціонера, представником групи 
акціонерів або незалежним директором. - обрати на посаду члена Нагля-
дової ради Баткіну Сусану Олександрівну (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: фахівець. Член Наглядової ради є представником акціо-
нера (ТОВ Агропромторг дім «СГ», код ЄДРПОУ: 30948582, що володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 62,94277%) та ні є акціонером, 
представником групи акціонерів або незалежним директором. Посадові 
особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

Т.в.о. Директора _____________ Онісів Л.І.
м.п. 02.05.2018р.

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

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акцІонерне 

товариство «IЗМаЇЛ  наваско»; Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента – 24769509; Місцезнаходження - Одеська обл.,  
Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52; Міський код, 
телефон та факс - (04841) 49-447, 49-447; Електронна поштова адреса - 
24769509@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації – izmail-navasko.pat.ua; 
Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «IЗМАЇЛ - НАВАСКО» (надалi - То-

вариство) від 28.04.2018р., прийнято рiшення, про надання попередньої зго-
ди на вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчинятись Това-
риством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, 
в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або 
внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або 
отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, 

договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та 
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв 
оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних 
засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу 
сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукції ,робiт, послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення 
змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - 
не бiльш нiж 30 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить – 25811,1 тис.грн. Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить – 116,2%. Загальна кількість 
голосуючих акцій – 100 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах  – 85 штук. Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення – 85 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом акцiонерного товариства не визначенi.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Директор _________ с.в. видобора 

м.п. 02.05.2018р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
2. Код за ЄДРПОУ: 34716646.
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)590-3004, (044) 391-5445.
5. Електронна поштова адреса: mazur@smart-holding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://34716646.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення по по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення.

30 квітня 2018 року черговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (Протокол від 
30.04.2018 року № 1/2018) прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» наступних значних правочинів, за 
якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є пред-
метом кожного такого правочину, є 10 та більше відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік : 

- щодо придбання/відчуження цінних паперів, надання фінансової допо-
моги, позик, отримання кредитів, фінансової допомоги та позик, надання 
застав, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб, розміщення депозитів. 

Гранична сукупність вартості правочинів: 1 500 000,00 тис. грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
118  227  тис грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 1  268,74572%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» прийняття рішення, - 0 штук;

- щодо надання поруки. Гранична сукупність вартості правочинів: 
105  210,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 118 227 тис грн. Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 88,98982%. Загальна кількість голосуючих ак-
цій  – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення, - 0 штук.

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 Прат «сМартХоЛДинГ»       Пертін о.в.
02 травня 2018 р.

Приватне акцІонерне товариство «сМартХоЛДинГ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО 
«БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 00955242; Місцезнаходження: 67240, Одеська обл., Iванiвський 
р-н, с. Петрiвка, вул. Карла Маркса, 8; Міський код, телефон та факс: 
(04854) 2-30-83, 2-30-83; Електронна поштова адреса: 00955242@sc-ua.
com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – 00955242.sc-ua.com; Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів, які відбулись 27.04.2018 року при-

йнято рішення: - припинити повноваження Голова Наглядової ради ТОВ 
Агропромторг дім «СГ» (ЄДРПОУ 30948582) представник Баткін Валерій 
Наумович. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 64,4735%. 
Посадова особа перебувала на посаді голови Наглядової ради з 
06.11.2015р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена Наглядо-
вої ради Баткiн Олександр Наумович (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента - 0,00001%. Посадова особа перебувала на посаді член Наглядо-
вої ради з 06.11.2015р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена 
Наглядової ради Логiнов Сергiй Iванович (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента - 0,00001%. Посадова особа перебувала на посаді члена На-
глядової ради з 06.11.2015р. по 27.04.2018р. - обрати на посаду члена 
Наглядової ради Баткіна Валерія Наумовича (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх 5 років: директор. Член Наглядової ради є представ-
ником акціонера (ТОВ Агропромторг дім «СГ», код ЄДРПОУ: 30948582, 
що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 64,4735%) та ні є 
акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директо-
ром. На засіданні Наглядової ради ПрАТ «БУЯЛИКСЬКИЙ КХП» від 

27.04.2018р. прийнято рішення обрати головою Наглядової ради Баткіна 
Валерія Наумовича. - обрати на посаду члена Наглядової ради Баткiна 
Олександра Наумовича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента - 0,00001%. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: менеджер. Член Наглядової ради є акціонером та ні є 
представником акціонера, представником групи акціонерів або незалеж-
ним директором. - обрати на посаду члена Наглядової ради Логiнова 
Сергiя Iвановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних), строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента - 0,00001%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: менеджер. Член Наглядової ради є акціонером та ні є представ-
ником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним ди-
ректором. - припинити повноваження Ревізора Баткіна Наума Семенови-
ча (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00001%. Посадова 
особа перебувала на посаді Ревізора з 18.06.2013р. по 27.04.2018р. - об-
рати на посаду Ревізора Баткіна Наума Семеновича (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), стоком на 5 років. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента - 0,00001%. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх 5 років: директор, пенсіонер. На засіданні 
Наглядової ради ПрАТ «БУЯЛИКСЬКИЙ КХП» від 27.04.2018р. прийнято 
рішення: - припинити повноваження Директора Кравченко Володимира 
Анатолiйовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова 
особа перебувала на посаді Директора з 18.06.2013р. по 27.04.2018р. - 
призначити на посаду Директора Кравченко Володимира Анатолiйовича 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком 
до звільнення. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Директор. Посадо-
ві особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Директор Кравченко Володимир Анатолiйович.

М.П. 02.05.2018р.

Приватне акцІонерне товариство
 «БУяЛиксЬкиЙ коМБIнат ХЛIБоПроДУктIв»

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«ДНІСТРОВСЬКИЙ»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00413245; 
Місцезнаходження – 67830, Одеська обл., Овiдiопольський р-н, 
с.  Новоградкiвка, пров. Днiстровський буд. 1; Міський код, телефон та 
факс - (048251) 47274, 47274; Електронна поштова адреса - info@
dnistrovskiy.pat.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – dnistrovskiy.
pat.ua; Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ «ДНІСТРОВСЬКИЙ» (надалi - Товари-

ство) від 27.04.2018р. було прийнято рiшення, про надання попере-
дньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть 
вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати при-
йняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням 
та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних 
договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в 
тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та 
вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого 
рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухо-
мого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу 
сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних 
з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень 
до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 
1300 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності становить - 2752 тис.грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить – 47,24%. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 10510416 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах – 10496588 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 

10496588 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення – 0 штук. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного: 1. Укла-
дення договору іпотеки нерухомого майна, що належить ПрАТ «ДНІ-
СТРОВСЬКИЙ», з метою забезпечення зобов’язань зі сплати боргу на 
ім’я Козонова Давида Отаровича в результаті отримання від Козонова 
Давида Отаровича повідомлення про укладення договору про відсту-
плення права вимоги № 2 щодо боргу ПрАТ «ДНІСТРОВСЬКИЙ», а 
саме: - комплексу будівель та споруд № 13, площею 2999,8 кв.м., що 
розташований в Одеській області, Овідіопольський район, Новоградків-
ська сільська рада (за межами населеного пункту); - комплексу буді-
вель та споруд № 5, площею 1044,9 кв. м., що розташований в Одесь-
кій області, Овідіопольський район, Новоградківська сільська рада (за 
межами населеного пункту); - виробничих та невиробничих будівель та 
споруд - комплекс будівель та споруд № 6, що розташований в Одесь-
кій області, Овідіопольський район, Новоградківська сільська рада (за 
межами населеного пункту); - складу автогаражу, площею 1088,7 кв.м., 
що розташований в Одеській області, Овідіопольський район, с. Ново-
градківка, провул. Дністровський, 9 «б». 2. Укладення договору застави 
транспортних засобів з метою забезпечення зобов’язань зі сплати бор-
гу на ім’я Козонова Давида Отаровича в результаті отримання від Козо-
нова Давида Отаровича повідомлення про укладення договору про 
відступлення права вимоги № 2 щодо боргу ПрАТ «ДНІСТРОВСЬКИЙ», 
а саме: - трактор, реєстраційний № 84-37 ОП, марка (модель) МТЗ – 80, 
1996 р.в., № машини 939985, № двигуна 329610; - трактор, реєстрацій-
ний № 84-40 ОП, марка (модель) МТЗ – 821, 1996 р.в., № машини 
438020; - самоскид – С, реєстрац. № 29702 ОВ, марка: ГАЗ – САЗ 3507, 
1991 р.в., синього кольору, шасі (рама) № 531400М1348699. Голові 
правління Ванішвілі Г.Г. з правом передоручення надається право вчи-
няти правочини, згадані у цьому пункті, а також самостійно визначати 
істотні умови цих правочинів. 

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. Голова правління _______________ 
Ванiшвiлi Г.Г.

М.П. 02.05.2018р.

Приватне акцІонерне товариство «ДнІстровсЬкиЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - Приватне акцІонерне 
товариство «БоЛГраДсЬкиЙ винороБниЙ За
воД»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00411938; Місцезнаходжен-
ня  - 68700, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Болгарських 
ополченців буд. 99; Міський код, телефон та факс - (04846) 4-24-87,  
4-23-65; Електронна поштова адреса 00411938@sc-ua.com; Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації – 00411938.sc-ua.com; Вид особливої інформації - Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ «Болградський виноробний завод» вiд 

27.04.2018 р., прийнято рішення: - припинити повноваження Голови 
Правлiння Курдова Степана Iвановича (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Перебував на посадi Голови Правлiння з 
28.04.2017 р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена Правлiння, 
головного бухгалтера Мiвшук Свiтлани Георгiївни (фiзична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi члена Правлiння 
з 28.04.2017 р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена Правлiння 
Новiкова Андрiя Пантелiйовича (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Перебувала на посадi члена Правлiння з 28.04.2017 р. 
по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена Правлiння Кучеренко 
Марiї Iванiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Перебувала на посадi члена Правлiння з 28.04.2017 р. по 27.04.2018р. - 
припинити повноваження члена Правлiння Курдова Iвана Iвановича 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на 
посадi члена Правлiння 28.04.2017 р. по 27.04.2018р. - обрати на посаду 
Голови Правлiння Курдова Степана Iвановича (фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), строком на 1 рiк. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова правлiння. - обрати на посаду чле-
на Правлiння, головний бухгплтер Мiвшук Свiтлану Георгiївну (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 1 рiк. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер. 
- обрати на посаду члена Правлiння Курдова Iвана Iвановича (фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 1 рiк. По-
садова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: агроном. - обрати на 
посаду члена Правлiння Люрко Олену Олегівну (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних), строком на 1 рiк. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: директор. - обрати на посаду члена 
Правлiння Кучеренко Марiю Iванiвну (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), строком на 1 рiк. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: юрисконсульт. - припинити повноваження Голови 
Наглядової ради Бужор Костянтина Михайловича (фiзична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), Посадова особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi Голови Наглядо-
вої ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена 
Наглядової ради Іванову Людмилу Федорівну (фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi члена Наглядової 
ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена На-
глядової ради Марочкіна Володимира Олександровича (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi члена Нагля-
дової ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018р. - обрати на посаду члена На-
глядової ради Бужор Костинтина Михайловича (фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник відділу. Член Наглядової ради 
є представником акціонера (ТОВ «СТАВР», код ЄДРПОУ: 32287112, що є 
власником 24,17% в статутному капiталi емiтента) та ні є акціонером, пред-
ставником групи акціонерів або незалежним директором. На засідані На-
глядової ради ПрАТ «Болградський виноробний завод» вiд 27.04.2018 р., 
прийнято рішення Головою Наглядової ради обрати Бужор Костинтина Ми-
хайловича, строком до переобрання. - обрати на посаду члена Наглядової 
ради Іванову Людмилу Федорівну (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), строком на 3 роки. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: менеджер, голова правління. Член Наглядової 
ради є представником акціонера (ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ІНТАЛ», код 
ЄДРПОУ: 34551277, що є власником 24,17% в статутному капiталi емiтента) 
та ні є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним дирек-
тором. - обрати на посаду члена Наглядової ради Аврамову Олену Пана-
сівну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на 3 роки. Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх  
5 рокiв: бухгалтер з реалізації. Член Наглядової ради є представником ак-
ціонера (ТОВ «ФК «ЛIДЕР», код ЄДРПОУ: 32924390, що є власником 
24,17% в статутному капiталi емiтента) та ні є акціонером, представником 
групи акціонерів або незалежним директором. Посадові особи не мають 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління _______________ Курдов С.І.

М.П. 02.05.2018р. 

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

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акцІонерне 

товариство «ДнІстровсЬкиЙ»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ – 00413245; Місцезнаходження – 67830, Одеська обл., 
Овiдiопольський р-н, с. Новоградкiвка, пров. Днiстровський буд. 1; Міський 
код, телефон та факс - (048251) 47274, 47274; Електронна поштова адреса - 
info@dnistrovskiy.pat.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації – dnistrovskiy.pat.ua; Вид 
особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНІСТРОВСЬКИЙ» від 

27.04.2018 року прийнято рішення: - припинити повноваження Ревізора 
Недiлько Iрини Олександрiвни (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.0358%. 
Посадова особа перебувала на посаді Ревізора з 16.10.2015р. по 27.04.2018р.; 
- обрати на посаду Ревізора Недiлько Iрини Олександрiвни (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 0.0358%. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років: Секретар Новоградківської сільської ради, 
начальника ВОС Новоградківської сільської ради. - припинити повноваження 
Голови Наглядової ради Скубія Дмитра Ігоровича (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради 
з 16.10.2015р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена Наглядової 
ради Колесника Валерія Васильовича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітен-

та  - 0.0978%. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
з 16.10.2015р. по 27.04.2018р. - припинити повноваження члена Наглядової 
ради Заклюки Ольги Василiвни (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0.0179%. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 16.10.2015р. 
по 27.04.2018р. - обрати на посаду Голови Наглядової ради Скубій Дмитра 
Ігоровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
строком на 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: сільський голова, голо-
вний інженер. Член Наглядової ради є представником акцiонера (Козонової 
Марини Георгіївни, що володіє часткою в статутному капіталі емітента - 
84,2%) та нi є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним 
директором. - обрати на посаду члена Наглядової ради Колесника Валерія 
Васильовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
0.0978%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: бджоляр. 
Член Наглядової ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, пред-
ставником групи акцiонерiв або незалежним директором. - обрати на посаду 
члена Наглядової ради Заклюку Ольгу Василiвну (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента – 0.0179%. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх 5 років: викладач Новоградківської ЗОШ. Член Наглядової 
ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв або незалежним директором. Посадові особи не мають непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління _______________ Ванiшвiлi Г.Г.

М.П. 02.05.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:

Повне найменування: Приватне акцІонерне товари
ство «ЧернІГІвсЬка товарносировинна коМ
ПанІя»

Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04542815 
Місцезнаходження: Гомельське шосе, буд.6, с.Рівнопілля, Чернігів-

ський  р-н, Чернігівська обл, 15510, Україна.
Міжміський код, телефон та факс: (0462) 611-830
Електронна поштова адреса: meleshkoalla28@gmail.com
Адреса сторінки мережі Інтернет: http://04542815.io.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2. текст повідомлення: 

У зв’язку з припиненням трудових відносин з Товариством члена Реві-
зійної комісії, річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОС-
ТАЧ» від 30.04.2018р. прийняли рішення (Протокол №1 від 30.04.2018р.) 
про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії у повно-
му складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Мазур Наталії Іванівни, посадо-
ва особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0139 %. 
Особа перебувала на посаді з 26.04.2017р. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії 
Овчиннікової Олени Юріївни, посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному ка-
піталі товариства в розмірі 0,0139 %. Особа перебувала на посаді з 
26.04.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-

дові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Биковця Сергія Дмитровича, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Поса-
дова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 
0,0139 %. Особа перебувала на посаді з 26.04.2017р. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВ-
ПОСТАЧ» від 30.04.2018р. (Протокол № 1 від 30.04.2018р., Протокол Реві-
зійної комісії № 1 від 30.04.2018р.) прийнято рішення обрати: Головою Ре-
візійної комісії Лазоренка Анатолія Васильовича, посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа володіє част-
кою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0116 %. Строк, на який 
обрано посадову особу - 3 роки. Посади, які обіймала особа: протягом 
останніх п’яти років директор ТОВ «ОПТ-ОІЛ». Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Членом Ревізійної 
комісії Овчиннікову Олену Юріївну, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі товариства в розмірі 0,0139 %. Строк, на який обрано посадову 
особу - 3 роки. Посади, які обіймала особа: протягом останніх п’яти років 
головний бухгалтер ТОВ «Зотік». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Членом Ревізійної комісії Тере-
щенка Сергія Васильовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 
товариства в розмірі 0,0139 %. Строк, на який обрано посадову особу -  
3 роки. Посади, які обіймала особа: протягом останніх п’яти років головний 
бухгалтер ТОВ «ОПТ-ОІЛ». Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства. Генеральний директор Лакоза П.а. 30.04.2018р.

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 «ЧЕРНIГIВ ПОБУТ РАДIО

ТЕХНIКА»
2. Код за ЄДРПОУ 14310922
3. Місцезнаходження 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс 0462233315 0462233315
5. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації chprt@chprt.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

II. текст повідомлення
02 травня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради 

Кузьменка Валерiя Миколайовича у зв'язку зi смертю. Пiдстава: Свiдоцтво 
про смерть серiя I-ЕЛ № 320612, видане Чернiгiвським мiським вiддiлом 
державної реєстрацiї актiв цивiльного стану Головного територiального 
управлiння юстицiї у Чернiгiвськiй областi. Володiв 0,877736% в Статутно-
му капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мав. Перебував на посадi з 26.02.2018р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та орга-
ну, який його видав.

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 Пекуровська олена Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) М.П. 03.05.2018

Приватне акцIонерне товариство «ЧернIГIвПоБУтраДIотеХнIка»

Приватне акцІонерне товариство «ГранІт»
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 

«Гранiт»
2. Код за ЄДРПОУ 14243982
3. Місцезнаходження 17500, мiсто Прилуки, вулиця 

Iндустрiальна, будинок 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0463750551 0463750551
5. Електронна поштова адреса sigma@tim.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://14243982.wix.com/granit

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

II. текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Гранiт»» ( протокол № 10 вiд 

30.04.2018 р.) було прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинен-
ня Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одно-
го року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства значних 
правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних з укла-
денням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до 
умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, 
договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/

iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, постав-
ки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв 
придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Това-
риства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, 
товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових 
угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство ви-
ступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн граничною сукупною вартiстю 
6000 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є 
чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна 
Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу 
гривнi до iноземних валют. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 1867,9 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 321,2.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 39702 (тридцять дев»ять тисяч 
сiмсот два) голоса.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 39702 (тридцять дев»ять тисяч сiмсот два) голоса.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
39702 (тридцять дев»ять тисяч сiмсот два) голоса.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 (нуль) голосiв.

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

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

Директор Харченко володимир Миколайович
02.05.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 4 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

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

емітента
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента - Публічне акцiонерне товариство по ви-
робництву полiмерної сировини i медичних виробiв «ПОЛIМЕТ»; Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ – 13914693; Місцезнаходження– 67700, Одесь-
ка обл., м. Бiлгород-Днiстровський, вул. Маяковського, 57; Міський код, 
телефон та факс - (04849) 3-57-49, 3-57-49; Електронна поштова адреса – 
13914693@polimet.pat.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації - polimet.pat.ua; 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛІМЕТ» від 30.04.2018р. при-

йнято рішення: - припинити повноваження Голови Наглядової ради Кочергiна 
Василя Миколайовича (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,505%; 
обіймав посаду з 22.05.2017р. по 30.04.2018р. - припинити повноваження 
члена Наглядової ради Бачой Ельвiри Михайлiвни (фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента – 0,202%; обіймала посаду з 22.05.2017р. по 30.04.2018р. - 
припинити повноваження члена Наглядової ради Миргородського 
Володимира Iвановича (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,185%; 
обіймав посаду з 22.05.2017р. по 30.04.2018р. - обрати на посаду члена 

Наглядової ради Сержанту Івана Петровича (фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних), строком до наступних зборів товари-
ства, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 31,52%; інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх 5 років: приватний підприємець. Член 
Наглядової ради є акціонером та ні є представником акціонера, представ-
ником групи акціонерів або незалежним директором. Наглядовою радою 
ПАТ «ПОЛІМЕТ» від 30.04.2018р. прийнято рішення обрати Головою Нагля-
дової ради Сержанту Івана Петровича. - обрати на посаду члена Наглядо-
вої ради Бачой Ельвiру Михайлiвну (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), строком до наступних зборів товариства, володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 0,202%; інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років: лікар. Член Наглядової ради є акціонером 
та ні є представником акціонера, представником групи акціонерів або неза-
лежним директором. - обрати на посаду члена Наглядової ради Миргород-
ського Володимира Iвановича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), строком до наступних зборів товариства, володіє част-
кою в статутному капіталі емітента – 0,185%; інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх 5 років: заступник керівника з виробництва з технічних 
питань. Член Наглядової є акціонером та ні є представником акціонера, гру-
пи акціонерів або незалежним директором. Посадові особи не мають непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

м.п. 02.05.2018р.

ПУБЛІЧне акцIонерне товариство 
По вироБництвУ ПоЛIМерноЇ сировини I МеДиЧниХ вироБIв «ПоЛIМет»

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

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акцІонерне 

товариство аГрокоМПанІя «своБоДа»; Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ – 05529219; Місцезнаходження - Одеська обл., 
Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52; Міський код, 
телефон та факс - (04841) 49-4-68, 49-4-68; Електронна поштова адреса - 
05529219@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – svoboda.pat.ua; 
Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 

(надалi - Товариство) від 28.04.2018р., прийнято рiшення, про надання попе-
редньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчи-
нятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття тако-
го рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або 
пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв 
про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам 

Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв при-
дбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, 
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотран-
спортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбан-
ня/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв 
пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та допо-
внень до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 
26 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить – 52862 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить – 49,2%. Загальна кількість голосуючих акцій 
– 4163949 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах – 3440391 штука. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення – 3440391 штука. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом акцiонерного товариства не визначенi.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Голова правління _____________ видобора с.в.

м.п. 02.05.2018р.

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 

«УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН»
2. Код за ЄДРПОУ 33380539
3. Місцезнаходження 85180, Донецька обл., Костянтинів-

ський район, с. Водяне - 2, 
вул. Зелена, 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс (06272) 61031 (06272) 61031
5. Електронна поштова адреса office@ep.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://33380539.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 27.04.2018) 

прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора товариства - Гон-
цовської Олени Петрiвни в зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень 
Ревiзора товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0.00%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на займанiй посадi з 26.04.2015 року.

Iнша (додаткова) iнформацiя, яка може бути необхiдна для повного i 
точного розкриття iнформацiї про зазначену дiю вiдсутня.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 27.04.2018) 
прийнято рiшення про обрання Ревiзором товариства Гонцовську Олену 
Петрiвну у зв’язку iз закiнченням трьохрiчного строку повноважень Ревiзора, 
обранного в 2015 роцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0.00%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обра-
на Ревiзором Товариства строком на 3 роки. Iншi займанi посади, якi за-
ймала на протязi останнiх п’яти рокiв: директор департаменту фiнансового 
контролiнгу ПАТ «Миронiвський хлiбопродукт», Ревiзор ПрАТ «УКРАЇН-
СЬКИЙ БЕКОН». Посадовiй особi не належать акцiї емiтента.

Iнша (додаткова) iнформацiя, яка може бути необхiдна для повного i 
точного розкриття iнформацiї про зазначену дiю вiдсутня.

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «УкраЇнсЬкиЙ Бекон»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ 
КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00381152
3. Місцезнаходження 16703, м. Iчня, вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04633) 2-40-95 д/н
5. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ichnya.com

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд  
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-звiльнено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627 15.07.1997 
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) з посади Голови Наглядової 
ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 20.10.2017р. 
до 30.04.2018р.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд  
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-звiльнено Запорощук Валентина Анатолiйовича (паспорт НС 995858 
12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) з посади Члена 
Наглядової ради. Володiє 0,00725% акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 
20.10.2017р. до 30.04.2018р.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд  
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-звiльнено Фролову Свiтлану Анатолiйовну (паспорт НС 183303 
24.10.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) з посади Члена 
Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 
20.10.2017р. до 30.04.2018р.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд  
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-призначено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627 
15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду Голови 
Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 

на термiн 1 рiк. Попереднi посади: З 09.02.2011р. – Голова Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-
КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ». 

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-призначено Запорощук Валентина Анатолiйовича (паспорт НС 995858 
12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена 
Наглядової ради. Володiє 0, 00725% акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
на термiн 1 рiк. Попереднi посади: З 09.02.2011р. –член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-
КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ».

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд  
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-призначено Фролову Свiтлану Анатолiйовну (паспорт НС 183303 
24.10.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена 
Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 
1 рiк. Попереднi посади: З 30.04.2015р. –член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 
КОМБIНАТ».

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-призначено Кривошея Євгенiя Володимировича (паспорт НМ 097775 
05.12.2002 Борзнянським РВ УМВС в Чернiгiвськiй областi) на посаду Чле-
на Наглядової ради. Володiє 0, 01138% акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
на термiн 1 рiк. Попереднi посади: З 06.05.2016р. по 25.10.2017р. - юрист 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-
КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ».

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 
30 квiтня 2018 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-призначено Запорощук Сергiя Валентиновича (паспорт НЕ 583701 
05.12.2009 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена 
Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 
1  рiк. Попереднi посади: З 18.02.2014 р. – юрист ТОВ «Провiант».

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 решетняк сергiй андрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «IЧнянсЬкиЙ МоЛоЧноконсервниЙ коМБIнат»

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 30001967; Місцезнаходження: 65013, м. Одеса, вул. Чорно-
морського Козацтва буд. 80; Міський код, телефон та факс: (048) 
7341952, відсутній; Електронна поштова адреса: info@odmeat.pat.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації - www.odmeat.pat.ua; Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – ПрАТ «ОМК») від 
28.04.2018р., прийнято рішення: - припинити повноваження Голови 
правління Кресюна Олега Петровича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), особа володіє часткою в статутному капі-
талі ПрАТ «ОМК» – 6,05%; обіймав посаду Голови правління з 
24.04.2015р. по 28.04.2018р. - припинити повноваження члена правлін-
ня Гончарової Тетяни Мхайлiвни (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), особа не володіє часткою в статутному капі-
талі ПрАТ «ОМК»; обіймала посаду члена правління з 24.04.2015р. по 

28.04.2018р. - припинити повноваження члена правління Волошина Се-
грія Павловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних), особа не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «ОМК»; 
обіймав посаду члена правління з 24.04.2015р. по 28.04.2018р. - обрати 
на посаду Голову правління Кресюна Олега Петровича (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки; 
особа володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «ОМК» – 6,05%. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: голова правлiння. 
- обрати на посаду члена правління Гончарову Тетяну Мхайлiвну (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на  
3 роки; особа не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «ОМК». 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: інспектор 
вiддiлу кадрiв. - обрати на посаду члена правління Волошина Сегрія 
Павловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), строком на 3 роки; особа не володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ «ОМК». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 
начальник цеху з виробництва сурмі, виконавчий директор. Посадові 
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не ма-
ють. 

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. Голова правління ___ О.П. Кресюн 

м.п. 02.05.2018р.

Приватне акцІонерне товариство «оДесЬкиЙ М’ясокоМБІнат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1) Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства 
«Львівське автотранспортне підприємство-14630». 

2) Код за ЄДРПОУ: 03114744. 
3) Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47. 
4) Міжміський код, телефон та факс: (032) 62-41-24. 
5) Електронна поштова адреса: atp14630@atp14630.lviv.ua
6) Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.latp.com.ua 
7) Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонер
ного товариства. 

II. текст повідомлення
Згідно отриманого 26.04.2018 р. від депозитарної установи реєстру акці-

онерів Товариства від 24.04.2016 р. кількість простих іменних акцій Хоми 
володимира Євгеновича зменшилася з 6307415 шт. (68,453737%) до 
6307365 шт.(68,453194%).

Згідно отриманого 26.04.2018 р. від депозитарної установи реєстру акці-
онерів Товариства від 24.04.2016 р. кількість простих іменних акцій Геря
венка Богдана Григоровича зменшилася з 1555710 шт. (16,883963%) до 
1500000 шт.(16,279348%).

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1) Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства 
«Львівське автотранспортне підприємство-14630». 

2) Код за ЄДРПОУ: 03114744. 
3) Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47. 
4) Міжміський код, телефон та факс: (032) 62-41-24. 
5) Електронна поштова адреса: atp14630@atp14630.lviv.ua
6) Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.latp.com.ua 
7) Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

1. припинено повноваження голови Наглядової Ради Хоми володи
мира Євгеновича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Наглядо-
вої ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 68,453194%. Перебував на посаді з 27.04.2017 р. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

2. обрано головою Наглядової ради Хому володимира Євгеновича 
строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента становить 68,453194%. Протягом 
останніх 5 років працював директором ТзОВ «ХоСаРо», Головою Наглядо-
вої ради ПАТ «Львівське АТП-14630». Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

3. припинено повноваження члена Наглядової Ради Герявенка Бог
дана Григоровича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Наглядо-
вої ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 16,279348%. Перебував на посаді з 27.04.2017 р. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

4. обрано членом Наглядової Ради Герявенка Богдана Григоровича 
строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента становить 16,279348%. Протягом 
останніх 5 років працював завідувачем трупи Оперного театру, Членом На-
глядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630». Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

5. припинено повноваження члена Наглядової Ради Мазура володи
мира Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Наглядо-
вої ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 0,604614%. Перебував на посаді з 27.04.2017 р. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6. обрано членом Наглядової Ради Мазура володимира Миколайови
ча строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,604614%. Протягом 
останніх 5 років працював директором ТзОВ «Бізнес Центр» Український 
КАПІТАЛ», Членом Наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630». Непога-

шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
7. припинено повноваження члена Наглядової Ради вислоцького ро

мана Петровича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Наглядо-
вої ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 0,000542%. Перебував на посаді з 27.04.2017 р. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

8. обрано членом Наглядової Ради вислоцького романа Петровича 
строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,000542%. Протягом 
останніх 5 років працював заступником директора з економічної безпеки 
ТзОВ «ХоСаРо», Членом Наглядової ради ПАТ «Львівське АТП-14630». Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

9. припинено повноваження члена Наглядової Ради Брички Богдана 
Богдановича  представника акціонера ПрАТ «Львів Агро» (згоди посадової 
особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано), згідно 
рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018р.(протокол №30). Підстава 
- обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 27.04.2017 р. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

10. обрано членом Наглядової Ради  Бричку Богдана Богдановича 
строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Представляє інтереси акціонера ПрАТ «Львів 
Агро», який володіє 1000 шт. акцій товариства, що становить 0,010852 %. 
Протягом останніх 5 років працював директором ПрАТ «Львів Агро» (ЗАТ 
«Агро»). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

11. припинено повноваження голови правління кузбита степана Зі
новійовича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспорт-
них даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Правління, 
розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi 
емiтента становить 0,000564%. Перебував на посаді з 30.04.2015 р. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

12. обрано головою правління кузбита степана Зіновійовича строком 
на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,000564%. Протягом 
останніх 5 років працював головою правління ПАТ «Львівське АТП-14630». 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

13. припинено повноваження члена правління Дзюньки тараса Юрі
йовича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Правління, 
не володіє акцiями товариства. Перебував на посаді з 30.04.2015 р. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

14. обрано членом правління Дзюньку тараса Юрійовича строком на  
3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних да-
них не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018р.
(протокол №30), не володiє акціями товариства. Протягом останніх 5 років 
працював заступником голови правління ПАТ «Львівське АТП-14630». Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

15. припинено повноваження члена правління Москалик Марії Ми
хайлівни (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Правління, 
не володіє акціями товариства. Перебувала на посаді з 30.04.2015 р. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

16. обрано членом правління Москалик Марії Михайлівни строком на 3 
роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних да-
них не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018р.
(протокол №30), не володіє акціями товариства. Протягом останніх 5 років 
працювала головним бухгалтером ПАТ «Львівське АТП-14630». Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

17. припинено повноваження члена правління Левуса андрія Григо
ровича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Правління, 
не володіє акціями товариства. Перебував на посаді з 30.04.2015 р. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

18. припинено повноваження голови Ревізійної комісії Щипова Ганни 
андріївни (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспорт-
них даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Ревізійної 
комісії. Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 0,136030%. Перебувала на посаді з 30.04.2015 р. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

ПУБЛІЧне акцІонерне товаритсво «ЛЬвІвсЬке автотрансПортне ПІДПриЄМство14630»
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19. припинено повноваження члена Ревізійної комісії Бойко Галини 
Германівни (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспорт-
них даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Ревізійної 
комісії. Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 0,086758%. Перебувала на посаді з 30.04.2015 р. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

20. припинено повноваження члена Ревізійної комісії Дмишка романа 
Любомировича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р.(протокол №30). Підстава - обрання нового складу Ревізійної 
комісії. Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 0,010918%. Перебував на посаді з 30.04.2015 р. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
21. обрано головою Ревізійної комісії Шулятицького Мар’яна Ігорови

ча строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано), згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 27.04.2018р.(протокол №30), не володіє акціями товариства. Протягом 
останніх 5 років працював провідним економістом ПАТ «Львівське АТП-
14630». Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

Найменування посади: Голова правління Кузбит С.З. 

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ПроектноПоШУковиЙ ІнститУт «ПІвДенМеДБІосинтеЗ»
титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.
Генеральний директор Зубов Д.М.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
02.05.2018

(дата)
особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»

2. Організаційно-правова форма ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження вул. Космонавтів, буд. 32, м. Одеса, Україна,  

поштовий індекс 65078
4. Код за ЄДРПОУ 00479907
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 766-18-92
6. Електронна поштова адреса info@umbs.od.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

02.05.2018
(дата)

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці https://umbs.od.ua в мережі 

Інтернет 02.05.2018

 (адреса сторінки) (дата)
* Зазначається при поданні до Комісії.

2. відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
№
з/п

Дата повідомлення 
емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 
акції в депозитарній 

системі, або 
акціонером

Повне найменування юридичної 
особи - власника пакета акцій або 

зазначення «фізична особа»

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним ре-
єстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (для юридичної особи - не-
резидента) (для юридичної особи - резидента), код/
номер з торговельного, банківського чи судового реє-
стру, реєстраційного посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір 
частки 

акціонера 
до зміни (у 
відсотках 

до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 28.04.2018 Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Промінмет»
32228523 24,863435 0

Зміст інформації:
Згідно до переліку акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, отриманого ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 28.04.2018 р. 
від юридичної особи, яка надає емітенту послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента, призначених 
на 28.04.2018 року, стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій емітента. 
Розмір частки акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінмет» (код ЄДРПОУ 32228523, вул. Набережна Леніна, буд. 29-А, Дніпропе-
тровськ, Дніпропетровська область, 49000) зменшився з 24,863435 відсотків від статутного капіталу (в загальній кількості 533992 штук акцій, з яких 
533992 штук голосуючих акцій) до 0 відсотків від статутного капіталу (0 штук акцій).

2 28.04.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ-
НА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»

20301755 18,243935 24,044000

Зміст інформації:
Згідно до переліку акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, отриманого ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 28.04.2018 р. 
від юридичної особи, яка надає емітенту послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента, призначених 
на 28.04.2018 року, стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій емітента. 
Розмір частки акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20301755, 
вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49044) збільшився з 18,243935 відсотків від статутного капіталу (в загальній 
кількості 391825 штук акцій, з яких 391825 штук голосуючих акцій) до 24,044000 відсотків від статутного капіталу (в загальній кількості 516393 штук ак-
цій, з яких 516393 штук голосуючих акцій).

3 28.04.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОЛАНТ»

32990023 0 9,531731

Зміст інформації:
Згідно до переліку акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, отриманого ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 28.04.2018 р. 
від юридичної особи, яка надає емітенту послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента, призначених 
на 28.04.2018 року, стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій емітента. 
Розмір частки акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОЛАНТ» (код ЄДРПОУ 32990023, вул. Січеславська Набережна, 
буд.29-А, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000) збільшився з 0 відсотків від статутного капіталу до 9,531731 відсотків від статутного капіталу (в 
загальній кількості 204713 штук акцій, з яких 204713 штук голосуючих акцій).

4 28.04.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТЯЗЬ»

31647427 0 9,531731

Зміст інформації:
Згідно до переліку акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, отриманого ПАТ «ППІ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 28.04.2018 р. 
від юридичної особи, яка надає емітенту послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента, призначених 
на 28.04.2018 року, стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій емітента. 
Розмір частки акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТЯЗЬ» (код ЄДРПОУ 31647427, ВУЛИЦЯ ГЛОБИНСЬКА, буд.2, 
оф.308, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49005) збільшився з 0 відсотків від статутного капіталу до 9,531731 відсотків від статутного капіталу (в 
загальній кількості 204713 штук акцій, з яких 204713 штук голосуючих акцій).
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: косІв

сЬке Приватне акцIонерне товариство «скІФ
авто»; 2.Код за ЄДРПОУ: 01207075; 3.Місцезнаходження: 78600, 
Iвано-Франкiвська обл., м.Косів, вул.Грушевського,5; 4.Міжміський код, те-
лефон та факс: (03478)21037; 5.Електронна поштова адреса: reestock@
ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: skifavto.prat.in.ua. 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

ІІ. текст повідомлення: За рішенням рiчних загальних зборів 
акцiонерiв АТ «Скiф-Авто» (Протокол загальних зборiв вiд 30 квiтня 
2018 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень припинено по-
вноваження та обрано з термiном призначення 3 роки: Голова правлiння 
Волощук Володимир Йосипович паспорт СС № 627166, виданий 
Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р. Частка, якою 
володiє в статутному капiталi – 30,097% На посадi перебував з 2015р. 
Термiн призначення - 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: голова 
Правлiння, Голова Наглядової ради.

За рішенням Наглядової ради АТ «Скiф-Авто» (Протокол вiд 30 квiтня 
2018 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого органу 
припинено повноваження та призначено на новий термiн членів Правлiння:  - 
Книш Михайло Васильович, паспорт СС №048253, виданий Косiвським 
РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 20.04.1996р. Частка, якою володiє в ста-
тутному капiталi - 5.13%. На посадi перебував з 2015р. Термiн призначен-
ня  - 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв - член Правлiння. 

- Мартинюк Iван Миколайович, паспорт СЕ №081958, виданий 
Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 18.08.2001р. Частка, якою 
володiє в статутному капiталi - 0,54%. На посадi перебував з 2015р. Термiн 
призначення - 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв - автослюсар.

Всі посадові особи, повноваження яких припинено, обрані та призначені 
посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не мають. Питання про припинення повноважень та обрання голови правлін-
ня було включено до порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Найменування посади: голова Правління 
волощук в.Й. Дата 02.05.2018р. м.п.

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 «IЧНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ 
КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00381152
3. Місцезнаходження 16703, м. Iчня, вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04633) 2-40-95 д/н

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

www.ichnya.com

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» 
вiд 30 квiтня 2018 року прийнято рiшення про надання попередньої 
згоди на вчинення значних правочинiв:

В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ 
«Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) iснуючих та/або майбутнiх 
(змiнених) кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на пере-
дання Банку в заставу та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступ-
ну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись, майновi 

права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної 
власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та нерухомого майна, що 
знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на мо-
мент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової 
вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути пере-
дано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договора-
ми) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або 
ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так i за кожним 
окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна 
перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мiльйонiв) гривень або 
еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/
их договору/iв. 

Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути переда-
но в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) 
з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провiант» 
(код ЄДРПОУ 32729070) як разом так i за кожним окремим договором, 
зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати  
500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в 
iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку 
України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.

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

решетняк сергiй 
андрiйович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство 
«IЧнянсЬкиЙ МоЛоЧноконсервниЙ коМБIнат»

Приватне акцІонерне товариство 
«ІЗтавто»

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 
«ІЗТ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 30258639
3. Місцезнаходження: 68001, Одеська обл., м.Чорноморськ (Іллі-

чівськ), вул.Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (04868) 6-45-36 
5. Електронна поштова адреса: atrans@іvt.іl.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 30258639.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товари-
ства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків про-
стих акцій публічного акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
На підставі переліку власників іменних цінних паперів станом на 

24.04.2018 року, який було отримано від ПАТ «Національний депозита-
рій України» 27.04.2018 року, повідомляємо про зміну власників акцій, 
яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», місцезнаходжен-
ня юридичної особи 68001, Одеська обл., м.Чорноморськ, вул.Промис-
лова буд. 7, код за ЄДРПОУ 01860124, володіло до зміни розміру пакета 
акцій 50707 акціями, що складає 81,26% від загальної кількості акцій, 
100,00% від загальної кількості голосуючих акцій, після зміни розміру 
пакета акцій - 0 акцій, що складає 0% від загальної кількості акцій, 0,% 
від загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Директор         /підпис, М.П./    с.М.рябоконь  27.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство 
"страХова коМПанIя 
"коЛоннеЙД УкраЇна"

2. Код за ЄДРПОУ 25395057
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0445375390 0445375390
5. Електронна поштова адреса info@colonnade.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.colonnade.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Страхова Компанiя "Колоннейд 

Україна" (Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.) прийнято рiшення про 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством у ходi поточної дiяльностi протягом одного року з моменту прийнят-
тя даного рiшення за договорами страхування, перестрахування без об-
меження граничної вартостi при здiйсненнi поточної дiяльностi 
Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 12 000 простих iменних акцiй, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних збо-
рах - 11 998, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" - 11 998, 
"проти" - 0.

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

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

володимирович
Генеральний директор (підпис) 02.05.2018

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧне акцIонерне 
товариство "втБ Банк"; 2. Код за ЄДРПОУ: 14359319; 
3. Місцезнаходження: 01004 Київ бул. Т.Шевченка/вул. Пушкiнська, 8/26; 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4986446 486-04-90; 5. Електрон-
на поштова адреса: info@vtb.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
https://vtb.ua/about/general/information/special-information/; 7. Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
25.04.2018р. ПАТ «ВТБ БАНК» одержано повiдомлення про замiну 

члена Наглядової ради - представника акцiонера, обраного згiдно рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р. (протокол №74). 
На пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
повiдомлення вiд акцiонера - Банк ВТБ (ПАТ) вiд 25.04.2018р. №13/002008, 
з 25.04.2018р. припинено повноваження члена Наглядової ради - пред-
ставника акцiонера Соловйова Юрiя Олексiйовича.

Посадова особа акцiями ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних вiдсутня.

Посадова особа перебувала на посадi: заступника Голови Спостереж-
ної ради з 12.04.2016р, до цього часу перебував на посадi члена Спосте-
режної ради з 25.10.2010р.

25.04.2018р. ПАТ «ВТБ БАНК» одержано повiдомлення про замiну 
члена Наглядової ради - представника акцiонера, обраного згiдно рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р. (протокол №74). 
На пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
повiдомлення вiд акцiонера - Банк ВТБ (ПАТ) вiд 25.04.2018р. №13/002008, 
з 25.04.2018р. припинено повноваження члена Наглядової ради - пред-
ставника акцiонера Мооса Герберта.

Посадова особа акцiями ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних вiдсутня.

Посадова особа перебувала на посадi члена Спостережної ради з 
15.02.2010р.

25.04.2018р. ПАТ «ВТБ БАНК» одержано повiдомлення про замiну 
члена Наглядової ради - представника акцiонера, обраного згiдно рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р. (протокол №74). 
На пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
повiдомлення вiд акцiонера - Банк ВТБ (ПАТ) вiд 25.04.2018р. №13/002008, 
з 25.04.2018р. призначено членом Наглядової ради - представником 
акцiонера Лозового Олексiя Володимировича.

Посадова особа акцiями ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних вiдсутня.

Посадова особа призначена на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду керiвника 

Юридичного департаменту - старший вiце-президент Банк ВТБ (ПАТ) 
(мiсцезнаходження Росiйська Федерацiя, м. Санкт-Петербург, вул. Велика 
Морська, буд. 29).

25.04.2018р. ПАТ «ВТБ БАНК» одержано повiдомлення про замiну 
члена Наглядової ради - представника акцiонера, обраного згiдно рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2018р. (протокол №74). 
На пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
повiдомлення вiд акцiонера - Банк ВТБ (ПАТ) вiд 25.04.2018р. №13/002008, 
з 25.04.2018р. призначено членом Наглядової ради - представника 
акцiонера Геронiну Марiю Станiславiвну.

Посадова особа акцiями ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на розкриття 
паспортних даних вiдсутня.

Посадова особа призначена на строк до 23.04.2021р.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працювала: Банк ВТБ (ПАТ) 

(мiсцезнаходження Росiйська Федерацiя, м. Санкт-Петербург, вул. Велика 
Морська, буд. 29) 20.02.2013-22.12.2014, головний менеджер вiддiлу 
координацiї банкiв Європи Управлiння дочiрнiх банкiв Департаментi дочiрнiх 
компанiй; 22.12.2014-11.10.2016, директор вiддiлу координацiї банкiв Євро-
пи Управлiння дочiрнiх банкiв Департаменту дочiрнiх компанiй;

11.10.2016-03.04.2017, директор Управлiння корпоративного розвитку 
Департаменту стратегiї i корпоративного розвитку;

03.04.2017 - по т.ч, керуючий директор Управлiння дочiрнiх компанiй 
Департаменту стратегiї i корпоративного розвитку.

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  вайсман к.М.
2018.04.26

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 "УкраЇн
сЬкиЙ наУковоДосЛIДниЙ IнститУт ХарЧУ
вання, БIотеХноЛоГIЇ та ФарМацIЇ", 02011864м. Київ , 
Печерський, 01042, Київ, Чигорiна, 18 (044) 2863455,

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

26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
http://undih.pat.ua

Приватне акцIонерне товариство 
“авIакоМПанIя “коЛУМБУс”

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Авiакомпанiя "КОЛУМБУС", код за ЄДРПОУ 
19476188., місцезнаходження: 03036, 
м. Київ, Солом`янський р-н, 
пр. Повiтрофлотський, буд. 90-А
(044) 461-54-86

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

03.05.2018

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

columbus.aero
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних 
паперів

(інформація про зміну складу посадових осіб емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧне акцiонерне товариство 
«киЇвГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03346331
3. Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4950404, 044 4987306
5. Електронна поштова адреса: info@kyivgaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kyivgaz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення:

1. Керуючись ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (у ре-
дакції, чинній на 27.04.2018 р.), а також відповідно до рішення Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» (далі - також Товариство або емітент) від 
27.04.2018 р. (Протокол Загальних зборів Товариства від 27.04.2018 р.) у 
зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства 
припинено повноваження членів Наглядової Ради Товариства з 
27.04.2018 р., а саме: 

1.1.Голова Наглядової ради Товариства - Представник акціонера - Кова-
ленко Микола Михайлович, 

Перебував на посаді: з 28.04.2017 р.
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
1.2.Член Наглядової ради Товариства - Представник акціонера - Най-

дюк Вiталiй Сергiйович, 
Перебував на посаді: з 28.04.2017 р.
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
1.3.Член Наглядової ради Товариства - Представник акціонера - Гудзь 

Андрiй Анатолiйович. 
Перебував на посаді: з 28.04.2017 р.
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
1.4.Член Наглядової ради - Незалежний директор - Голоскокова Валерiя 

Олегiвна. 
Перебував на посаді: з 28.04.2017 р.
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
1.5.Член Наглядової ради - Незалежний директор - Терещенко Володи-

мир Олексійович. 
Перебував на посаді: з 28.04.2017р.
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
1.6.Член Наглядової ради - Незалежний директор - Примак Олександр 

Сергiйович 
Перебував на посаді: з 28.04.2017р.
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
2.Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» 

від 27.04.2018 р. (Протокол Загальних зборів Товариства від 27.04.2018 р.) 
обрано з 27.04.2018 р. на строк до наступних річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства (відповідно до Статуту Товариства та Закону України 
«Про акціонерні товариства») членів Наглядової Ради Товариства, а саме:

2.1.Член Наглядової ради - Представник акціонера (Приватного акціо-
нерного товариства «Компанiя Київенергохолдинг») - Коваленко Микола 
Михайлович 

Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років,- Голо-

ва Наглядової ради; з 09.1999 р. до 08.2015 р. ПрАТ «Глосар» директор; з 
08.2015 р. до сьогодні: ПрАТ «Компанiя Київенергохолдинг» заступник Ге-
нерального директора.

Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
2.2.Член Наглядової ради - Представник акціонера (Приватного акціо-

нерного товариства «Компанiя Київенергохолдинг») - Найдюк Вiталiй 
Сергiйович .

Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти років, - Член 

Наглядової Ради; з 09.2011 р. до 05.2012 р.: ПрАТ «Холдингова компанiя 
«Грiнко» перший заступник Голови правлiння- фiнансовий директор; з 
09.2012 р. до 07.2014 р.: ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
фiнансовий директор; з 11.2014 р. до 06.2015 р.: ПрАТ «Холдингова 
компанiя «Енергомережа» фiнансовий директор; з 07.2015 р. до сьогодні: 
ПрАТ «Компанiя Київенергохолднг» Генеральний директор.

Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
2.3.Член Наглядової ради - Представник акціонера (Територіальної гро-

мади м. Києва (Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмiнiстрацiї)) - 
Гудзь Андрiй Анатолiйович 

Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років, - Член 

Наглядової Ради; з 12.2010 р. до 04.11.2014 р.: головний спеціаліст фінан-
сового відділу, заступник начальника Головного управління – начальник 
управління приватизації та оформлення прав власності, заступник началь-
ника Головного управління – начальник управління приватизації, корпора-
тивних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного 
управління комунальної власності 

м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), яке з 02.01.2013 р. перейменовано у Департа-
мент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), заступник директора Де-
партаменту – начальник управління приватизації, корпоративних прав, 
формування і розподілу комунальної власності; з 05.11.2014 р. до сьогодні: 
директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
2.4.Член Наглядової ради - Незалежний директор - Голоскокова Валерiя 

Олегiвна 
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента, 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років, - Член 

Наглядової Ради; з 03. 2009 р. до 10.2014 р.: Приватний нотарiус Київсько-
го мiського нотарiального округу. 

Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
2.5.Член Наглядової ради - Незалежний директор - Терещенко Володи-

мир Олексійович 
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років, - Член 

Наглядової Ради; з 08.2005 р. до 04.2013 р.: ТОВ «Юридичне об’єднання 
«Капiтал Правiс» директор; з 04.2013 р. до 09.2014 р.: Державне 
пiдприємство «Нацiональна кiнематика України» заступник Генерального 
директора; з 04.2015 р. до 03.2016р.: Державне пiдприємство Мiнiстерства 
оброни України «Укрвiйськбуд» тимчасово виконуючий обов’язки директо-
ра; з 09.2007р. до сьогодні: iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть на 
пiдставi Свiдоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 
№ 3433/10, виданого на пiдставi рiшення № 157 Київської обласної 
квалiфiкацiйної-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
2.6.Член Наглядової ради - Незалежний директор - Примак Олександр 

Сергiйович.
Розмір пакета акцій: 0,00 % в статутному капіталі емітента. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років, - Член 

Наглядової Ради; 06.2011р. до 12.2014 р.: VA Logistic (Iзраїль), керуючий 
партнер; липень-грудень 2015 р.: дистриб’юторська компанiя генеральний 
директор; 12.2015 р. до сьогодні: ТРК «ГЛАС» шеф-редактор.

Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Судимості, непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 

не має.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні про виникнення особливої інформації про емітента, 
та визнає, що вона несе відповідальність відповідно до законодавства 
України, заступник Голови Правління ПАТ «КИЇВГАЗ» з юридичних питань 
Лебедєв Юрій Володимирович, 27.04.2018р.

ПУБЛІЧне акцIонерне товариство «киЇвГаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 14360080
3. Місцезнаходження 49074, Днiпро, 

вул.Батумська, буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс 0567221152 0567221152
5. Електронна поштова адреса help@a-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

a-bank.com.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 

вiд 02.05.2018) призначити 02.05.2018 на посаду корпоративного секрета-
ря Широкого Володимира Васильовича на безстроковий строк. Широ-
кий В.В. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Iншi посади, якi вiн обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв: начальник управлiння ЦП, директор.

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 кандауров Ю.в.
Голова Правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «акцентБанк»

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

акцIонерне товариство По ГаЗоПостаЧаннЮ 
та ГаЗиФIкацIЇ «терноПIЛЬМIсЬкГаЗ». 2. Код за 
ЄДРПОУ 21155959 3. Місцезнаходження: 46006 м. Тернопiль вул. Митро-
полита Шептицького,20 4. Міжміський код та телефон, факс: (0352) 251483 
250492 5. Електронна поштова адреса admin@tmgaz.te.ua6.Адреса сторін-
ки в мережі інтернет www.tmgaz.te.ua/emitent 7. Вид особливої інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлен-
ня: Згiдно наказу Панчук Свiтлана Миколаївна (не дає згоду на розкриття 
паспортних даних) звільнено з посади в/о головного бухгалтера з 
03.05.2018р. Пiдстава рiшення:наказ №89 вiд 03.05.2018р. Розмір пакету 
акцій 0 %.Термін перебування на посаді з19.10.2016. Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. III. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова правління Бобрiвець Володимир Леонiдович

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента:Приватне акціонерне товариство 
«ПАКЕТ»

1.2.Організаційно-правова форма:Приватне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:02970346
1.4.Місцезнаходження емітента:01004, Україна, м.Київ, вул.Червоноар-

мійська, 29/31 
1.5.Міжміський код, телефон та факс:Тел.+38 044 289 48 98;  

Факс:+38 044 287 73 85
1.6.Електронна поштова адреса емітента: e-mail: napaket@ukr.net
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет: 02970346.infosite.com.ua
1.8.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення.
Черговими загальними зборами (Протокол №1 від 25.04.2018 року) було 

прийняте рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів 

наступного характеру: виробнича діяльність (придбання матеріалів, реаліза-
ція продукції, послуги), відчуження та придбання нерухомого, рухомого та 
будь-якого іншого майна, викуп акцій та інше, які можуть вчинятися ПрАТ «ПА-
КЕТ» у ході фінансово- господарської діяльності протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, переви-
щує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2017 рік, що становить суму 40250,00 (сорок тисяч двісті п’ятдесят 
гривень) грн., при цьому гранична сума кожного з попередньо узгоджених 
правочинів не повинна перевищувати 200 000,00 (Двісті тисяч гривень 00 ко-
пійок). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
становить 49.7%. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства стано-
вить 2 456 974 штуки, кількість голосуючих складає 1 627 269 штук.

3. Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Голова правління сергій Борисович ткаля 

Приватне акцІонерне товариство «Пакет»

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів 

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

емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приват

не акцIонерне товариство «БерДянсЬкиЙ 
МаШиноБУДIвниЙ ЗавоД»; 2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 32954692; 3. Місцезнаходження емітента: 87400 
смт.  Мангуш вул. Мурзи, б. 16, к. 6; 4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: (0629) 7213919 (0629) 7213919; 5. Електронна поштова адреса 
емітента: nachfin@amz.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: bmz.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення. Рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв прийнято 27.04.2018р. загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «БМЗ». Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокре-
ма, їх характеру: Попередньо надати згоду на вчинення будь-якого або всiх 
значних правочинiв (включаючи, але не обмежуючись договорами), якi мо-
жуть вчинятися ПрАТ «БМЗ» протягом перiоду з 28.04.2018 року по 
27.04.2019 року включно граничною сукупною вартiстю 200 000 000 грн. та 
наступного характеру: 

-договори купiвлi-продажу будь-якого нерухомого майна (у тому числi 
вiдчуження належного ПрАТ «БМЗ» нерухомого майна), будь-якого рухомого 
майна, поставки рухомого майна, мiни рухомого майна, в тому числi продукцiї 
власного виробництва та/або продукцiї, необхiдної для виробництва, а також 
унесення до них змiн, доповнень, укладення до них додаткових угод;

-договори пiдряду, ренти, оренди, позички, послуг, перевезення, тран-
спортного експедирування, зберiгання, страхування, доручення, комiсiї, по-
зики, кредиту, застави щодо будь-якого майна та/або майнових прав, 
iпотеки щодо будь-якого нерухомого майна, поруки, переведення боргу, 
уступки права вимоги, вiдкриття банкiвських рахункiв, депозитiв, комерцiйної 
концесiї, спiльної дiяльностi, енергопостачання, водопостачання, поставки, 
транспортування газу, виконання науково - дослiдних або дослiдно-
конструкторських та технологiчних робiт, а також унесення до них змiн, до-
повнень, укладення до них додаткових угод;

-мировi угоди з будь-яким предметом, змiстом, що укладаються в межах 
судових справ, виконавчих проваджень;

-правочини з припинення зобов'язань за будь-якими правочинами.
Надати повноваження на укладення значних правочинiв Генеральному 

директору ПрАТ «БМЗ» на умовах, визначних ним на власний розсуд.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 200 000,00 тис. грн. Вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
33548,40тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) - 596,16 вiдсотка. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3019747 
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 3019747 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення - 0 голосiв.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади.

Генеральний директор  верцман вiталiй вiталiйович
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Медінвестпроект»

2. Код за ЄДРПОУ: 01895430
3. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Мечникова, 3 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 234-60-85, 235-13-03 
5. Електронна поштова адреса: office@medinvest.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 01895430.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

1. За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 25.04.2018року) у відповідності до статуту товариства та у зв’язку із 
закінченням терміну перебування на посаді припиняються повноважен-
ня: 1) Наглядової ради товариства у складі: а)Голови Наглядової ради 
Галайди Владислава Леонідовича (паспорт СН 226238, виданий Мін-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.07.1996р.).Володіння часткою в 
статутному капіталі товариства: 9,998310%; б) Членів Наглядової ради: 
1б) Стацевича Владислава Віталійовича (паспорт СО 642025, виданий 
Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.06.2001 р.).Володіння 
часткою в статутному капіталі товариства: 0,022180%; 2б) Пісчасова 
В’ячеслава В’ячеславовича (паспорт СН № 145849, виданий Ленінград-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.02.1996р.).Володіння часткою в 
статутному капіталі товариства: 0,022180%.3б) Лози Ірини Валентинівни 
(паспорт СО № 565720, виданий Московським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 18.01.2001р.). Володіння часткою в статутному капіталі товари-
ства: 0,022180%; 4б) Макія Сергія Михайловича (паспорт СО № 505088, 
виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.03.2001р.). Воло-
діння часткою в статутному капіталі товариства: 0,022180%; 2) також 
припиняються повноваження Ревізійної комісії товариства у складі:  
2а) Голови Ревізійної комісії Прилюк Олени Анатоліївни (паспорт  
СН № 511594, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
16.09.1997р.).Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%.; 2б) Члена Ревізійної комісії Карпенка Дениса Валерійовича 
(паспорт СН № 145046, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві 16 лютого 1996 року).Володіння часткою в статутному капіталі 
товариства: 0,022180%; 2в) Члена Ревізійної комісії Корчевського Воло-
димира Даниловича (паспорт СО № 004790, виданий Залізничним РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 10 грудня 1998 року).Володіння часткою в статут-
ному капіталі товариства: 0,022180%.Дану посаду Корчевський Володи-
мир Данилович займав з 06.04.2012 року. До цього призначення Корчев-
ський Володимир Данилович перебував на пенсії.Решта членів Ревізійної 
комісії та всі члени Наглядової ради перебували на своїх посадах з 
14.03.2008 року. Жодна посадова особа Наглядової ради та Ревізійної 
комісії, чиї повноваження припинені, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

2. За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 25.04.2018року) обрано терміном на два роки на посади: а)Голови 
Наглядової Ради Галайду Владислава Леонідовича (паспорт СН 226238, 
виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.07.1996р.).Володіння 
часткою в статутному капіталі товариства: 9,998310%; б) Членів Нагля-
дової Ради товариства: 1б) Стацевича Владислава Віталійовича (пас-
порт СО 642025, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
14.06.2001 р.) . Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%.; 2б) Пісчасова В'ячеслава В'ячеславовича (паспорт  
СН № 145849, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

20.02.1996р.) Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%; 3б) Лозу Ірину Валентинівну (паспорт СО № 565720, вида-
ний Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.01.2001р.).Володіння 
часткою в статутному капіталі товариства: 0,022180%; 4б) Макія Сергія 
Михайловича (паспорт СО № 505088, виданий Залізничним РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 01.03.2001р.).Володіння часткою в статутному капіта-
лі товариства: 0,022180%; в) Голови Ревізійної комісії Прилюк Олени 
Анатоліївни (паспорт СН № 511594, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві 16.09.1997р.).Володіння часткою в статутному капіталі 
товариства: 0,022180%.; г) Членів Ревізійної комісії: 1г) Карпенка Дениса 
Валерійовича (паспорт СН № 145046, виданий Ленінградським РУ ГУ 
МВС України в м.Києві 16 лютого 1996 року).Володіння часткою в статут-
ному капіталі товариства: 0,022180%; 2г) Корчевського Володимира Да-
ниловича (паспорт СО № 004790, виданий Залізничним РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 10 грудня 1998 року).Володіння часткою в статутному 
капіталі товариства: 0,022180%.Дану посаду Корчевський Володимир 
Данилович займав з 06.04.2012 року. До цього призначення Корчевський 
Володимир Данилович перебував на пенсії.Решта членів Ревізійної комі-
сії та всі члени Наглядової ради перебували на своїх посадах з 
14.03.2008 року. Жодна обрана на посаду Наглядової ради та Ревізійної 
комісії особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

3. Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» (Про-
токол №3 засідання Наглядової ради ПАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» від 
25.04.2018 р.) у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді при-
пинено повноваження: 1) Президента товариства Ямшанова Юрія Бори-
совича (паспорт СО №389830, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
м.Києві 16.06.2000 року). Володіє часткою 9,9983% в статутному капіталі 
емітента. Посаду Президента товариства займав з 17.03.2008 року. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

2) Виконавчого директора товариства(за сумісництвом) Карпенка Ва-
лерія Олеговича (паспорт СН №711755, виданий Ленінградським РУ ГУ 
МВС України в м.Києві 10.02.1998 року). Володіє часткою 0,0222% в ста-
тутному капіталі емітента. Основне місце роботи - ТОВ»Медінвест Ріелес-
тейт», генеральний директор. Посаду Виконавчого директора АТ «МЕДІН-
ВЕСТПРОЕКТ» займав з 17.03.2008 року, з 30.08.2010 року займав цю 
посаду за сумісництвом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

4. Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» (Про-
токол №3 засідання Наглядової ради ПАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» від 
25.04.2018 р.) обрано на посаду терміном на два роки: 1) Президента Ям-
шанова Юрія Борисовича (паспорт СО №389830, виданий Дарницьким РУ 
ГУ МВС України в м.Києві 16.06.2000 року).Володіє часткою 9,9983% в 
статутному капіталі емітента. Посаду Президента товариства займає з 
17.03.2008 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає; 2) Виконавчого директора товариства(за сумісництвом) Карпенка 
Валерія Олеговича (паспорт СН №711755, виданий Ленінградським РУ ГУ 
МВС України в м.Києві 10.02.1998 року).Володіє часткою 0,0222% в ста-
тутному капіталі емітента. Основне місце роботи - ТОВ»Медінвест Ріелес-
тейт», генеральний директор. Посаду Виконавчого директора АТ «МЕДІН-
ВЕСТПРОЕКТ» займав з 17.03.2008 року, з 30.08.2010 року займає цю 
посаду за сумісництвом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Президент ямшанов Юрій Борисович 

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «МеДІнвестПроект»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - Приватне акцІонерне 
товариство «ПоЛтаваПроПанГаЗ». 2.Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ – 31310365.3. Місцезнаходження -38800, Полтав-
ська обл., Полтавський р-н, смт.Чутове, вул.Короленка, 4. 4.Міжміський 
код, телефон та факс -(0532)500821. 5.Електронна поштова адреса- 
slpropan@e-mail.pl.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.
poltavapropangaz.com.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про при-
йняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІI.текст повідомлення
ПрАТ «Полтавапропангаз» повідомляє, що 27.04.2018р. рішенням 

акціонера-ПАТ «Полтавагаз», що володіє 100% статутного капіталу емітен-
та затверджено укладені Товариством у 2017 році значні правочини:

1. З купівлі-продажу скрапленого газу для потреб побутових споживачів на 
суму 14187333 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності – 3624500,00грн. Співвідношення ринкової вартості майна, 

що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності складає- 391,43%. Загальна кількість голосуючих 
акцій- 8300шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах- 8300 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  - 
8300 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

2. Договір доручення щодо доставки скрапленого газу побутовим спо-
живачам на суму 17024800 грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 3624500,00грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності складає- 469,71%. Загальна 
кількість голосуючих акцій- 8300шт., кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах- 8300 шт.; кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» - 8300 шт.; кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. Директор        (підпис)         р.Г.Близнюк  27.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«КАТП-1028». 2. Код за ЄДРПОУ: 05447639. 3. Місцезнаходження: 
09109 Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24. 5. Електронна по-
штова адреса: katp1028@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: katp1028.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу 
посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
25.04.2018 Загальними зборами акціонерів, у зв’язку з закінченням 

повноважень членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії 
29.12.2018 р., для подальшої її діяльності до наступних річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства 
та Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 припине
но повноваження:

Члена Наглядової ради Дикого Анатоля Павловича. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 40,3991%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 210956 грн. Члена Наглядової ради Павловського 
Василя Адамовича. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 266,5 грн. Члена На-
глядової ради Клочко Марини Петрівни. Акціями товариства не воло-
діє. Посадова особа - Представник Білоцерківської міської ради. Чле-
на Ревізійної комісії Савчук Галини Михайлівни. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 9,992%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 52175,75грн. Члена Ревізійної комісії Гоголь Олени Сергіївни. 
Акціями товариства не володіє. Строк, протягом якого особи перебу-
вали на посадах: 2 роки 3 місяці. Посадові особи не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

обрано:
Дикого Анатолія Павловича на посаду Член Наглядової ради; рі-

шенням Наглядової ради від 25.04.2018 р. обрано Головою Наглядо-
вої ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 40,399%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 210956грн. Інші посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, 
Голова Наглядової ради ПрАТ «КАТП-1028». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 843824 акцій. Посадова особа є акціоне-
ром ПрАТ «КАТП-1028». Павловського Василя Адамовича на посаду 
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 266,5 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Керуючий справами Бі-
лоцерківської районної ради, Член Наглядової ради ПрАТ «КАТП- 1028». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1066 акцій. По-
садова особа є акціонером ПрАТ «КАТП-1028». Клочко Марина Пе-
трівна на посаду Член Наглядової ради. Акціями товариства не воло-
діє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Відділ комунального майна Білоцерківської міської ради, Начальник 
сектору обліку комунального майна. Посадова особа - Представник 
акціонера Управління комунальної власності та концесії Білоцерків-
ської міської ради. Савчук Галину Михайлівну на посаду Член Ревізій-
ної комісії. Рішенням Ревізійної комісії від 25.04.2018 р. обрано Голо-
вою Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
9,992%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 52175,75грн. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Пенсіонер, 
Член ревізійної комісії, голова ревізійної комісії ПрАТ «КАТП-1028». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 208703 акцій. Го-
голь Олену Сергіївну на посаду Член Ревізійної комісії. Акціями това-
риства не володіє.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: головний спеціаліст фінансово-господарського відділу 
Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської 
ради, Член ревізійної комісії ПрАТ «КАТП-1028». 

Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немають. Строк, на який обрано осіб: 3 роки. Посадові особи 
не надали згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правлiння Півторак о. в.

Приватне акцІонерне товариство «катП1028» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОН-
СЕРВНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05528450. 3. Місцезнаходження: 09114 Київ-
ська обл., м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, 63. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (04563)5-11-41 (04563)5-11-41. 5. Електронна поштова адре-
са: bilacan@magnus.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: patbkz.
in.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб 

прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р. в зв’язку з скін-
ченням терміну повноважень та необхідністю призначення Наглядової 
ради та Ревізійної комісії на новий термін. Посадові особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немають та не надали згоди 
на розкриття паспортних даних. Строк, протягом якого особи перебува-
ли на посадах та строк на який обрано: 3 роки. Посадова особа Лiсова 
Валентина Йосипiвна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 грн. Поса-
дова особа Здотова Ольга Володимирівна, яка займала посаду Член 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,1 грн. ТОВ «Росинка» яке займало посаду Член Наглядової ради, 
припинило повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 82,2962%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30100грн. 
Посадова особа Панченко Любов Василiвна, яка займала посаду Голо-
ва Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,1грн. Посадова особа Олiйник Людмила Володимирiвна, яка 
займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00273%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 1 грн. Посадова особа Крят Наталiя 
Анатолiївна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0859%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 31,4 грн. Лiсову Валентину 
Йосипiвну обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,003%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,1 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: голова Наглядової ради ПрАТ «БКЗ». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 1 акція. Посадова особа є акціонером 
ПрАТ «БКЗ». Здотову Ольгу Володимирівну обрано на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0003%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,1 грн. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Білоцерківський консерв-
ний завод», начальник фабрикатного цех, Член Наглядової ради 
ПрАТ «БКЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 ак-
ція. Посадова особа є акціонером ПрАТ «БКЗ». Крят Наталію Анатоліїв-
ну обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0,0859%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
31,40 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
член Ревізійної комісії Товариства ПрАТ «БКЗ». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 314 акцій. Посадова особа є акціонером 
ПрАТ «БКЗ». Панченко Любов Василiвну обрано на посаду Голова реві-
зійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,003%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 грн. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: Голова Ревізійної комісії 
ПрАТ «БКЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 
акцій. Олiйник Людмила Володимирiвна обрана на посаду Член ревізій-
ної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,003%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 грн. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: старший майстер фабрикатного 
цеху, Член Ревізійної комісії ПрАТ «БКЗ». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 10 акцій. Гаган Оксана Григорівна обрана на по-
саду Член ревізійної комісії. Аціями товариства не володіє. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: начальник виробничої лабораторії ПрАТ «БКЗ».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правлiння крят а. Ф.

Пат «БІЛоцеркІвсЬкиЙ консервниЙ ЗавоД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство  
«Бі Енд Ейч». 2. Код за ЄДРПОУ: 20006513. 3. Місцезнаходження: 04053 
м. Київ вул. Січових стрільців, 1-5. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 4907066. 5. Електронна поштова адреса: julia.k@bhcons.com. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 20006513.infosite.com.ua7. Вид особли-
вої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

II. текст повідомлення 
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

прийняте 25.04.2018 р. єдиним акціонером, що володіє 100 шт голосуючих 
акцій (100% від загальної кількості) товариства. Відомості щодо правочинів 
із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, у тому числі, але не ви-
ключно, що пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних догово-
рів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товари-

ством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та 
майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі 
співробітникам Товариства, договорів поставки, ліцензійних договорів, до-
говорів придбання, відчуження, оренди обладнання, договорів придбання/
відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, матеріалів, сирови-
ни, товарів, послуг, тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових 
угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство висту-
пає чи буде виступати будь-якою стороною. Ринкова вартість майна або 
послуг, що будуть предметом правочину: Не визначена. Гранична сукупність 
вартості правочинів: 1500000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 81952 тис. грн; Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1830,33971%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. виконавчий директор Юхименко о. П.

Приватне акцІонерне товариство «БІ енД еЙЧ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОН-
СЕРВНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05528450. 3. Місцезнаходження: 09114 Київ-
ська обл., м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, 63. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (04563)5-11-41 (04563)5-11-41. 5. Електронна по-
штова адреса: bilacan@magnus.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: patbkz.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів.

II. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів: значні правочини та укладення Товариством відповідних дого-
ворів, угод та інших документів на виконання таких правочинів. Гра-
нична сукупна вартість правочинів: Не визначено. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
44096  тис.  грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): Не визначено. Загальна кількість голосуючих 
акцій: 343108 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 343108 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 343108 шт. Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правлiння крят а. Ф.

Пат «БІЛоцеркІвсЬкиЙ консервниЙ ЗавоД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«КАТП-1028». 2. Код за ЄДРПОУ: 05447639. 3. Місцезнаходження: 09109 
Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24. 5. Електронна поштова адреса: 
katp1028@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: katp1028.in.ua.  
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
25.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про на-

дання згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018, 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить понад 25 % 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства, що мають наступний характер: угоди на придбання основних засобів, 
в тому числі у фінансовий лізинг; договори на придбання дизельного пали-

ва; інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі 
фінансово-господарської діяльності Товариства. При попередньому пого-
дженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних право-
чинів на наступних річних загальних зборах акціонерів. Гранична сукупність 
вартості правочинів: не визначена. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 10933 тис. грн. Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента: не ви-
значена; Загальна кількість голосуючих акцій: 2051514 шт. Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах та акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 2038528 шт; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законо-
давством, 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. 2. Голова правлiння Півторак олександр васильович.

Приватне акцІонерне товариство «катП1028»

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIо нер не 
товариство «торГо
виЙ ДIМ «аЗIя ПЛЮс»

2. Код за ЄДРПОУ 37813491
3. Місцезнаходження 03115, м.Київ, 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 
будинок 136, кiмната 34

4. Міжміський код, телефон та факс - -
5. Електронна поштова адреса post@aziaplus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
РIШЕННЯМ № 9 Одноосiбного власника iменних цiнних паперiв ПрАТ «ТД 

«АЗIЯ ПЛЮС» вiд 25.04.2018 припинено повноваження Голови Наглядової 
ради Коваленко Iрини Миколаївни. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не отримано. Зазначена особа часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 
27.03.2014 року по 25.04.2018 року. Новi члени наглядової ради не обирали-
ся у зв’язку їз затвердженням РIШЕННЯМ № 9 Одноосiбного власника 
iменних цiнних паперiв ПрАТ «ТД «АЗIЯ ПЛЮС» вiд 25.04.2018 нової струк-
тури органiв Товариства, якою передбачено вiдсутнiсть наглядової ради.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади верениЧ ДМитро ваЛерIЙовиЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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Повідомлення  
про порядок проведення розрахунків з учасниками 

ДиверсиФІкованоГо ІнтерваЛЬноГо 
ПаЙовоГо ІнвестицІЙноГо ФонДУ «аЛЬПарІ 

Інвест» товариства З оБМеЖеноЮ 
вІДПовІДаЛЬнІстЮ коМПанІя З УПравЛІння 

активаМи «аЛЬПарІ» 
у зв’язку з його ліквідацією

1. Повне найменування КУА: 
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління акти-

вами «Альпарі» (далі – КУА).
2. Повна назва Фонду: 
Диверсифікований інтервальний пайовий інвестиційний фонд «АЛЬПА-

РІ ІНВЕСТ» Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управ-
ління активами «Альпарі» (далі – Фонд).

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причина прийняття 
такого рішення:

20.04.2018 р., у зв’язку із загальною нестабільною економічною ситуаці-
єю та недоцільністю подальшого існування Фонду, було прийнято рішення 
про ліквідацію Фонду. 

4. Порядок та строк прийняття від учасників Фонду заявок на викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються за міс-
цезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду з дати опублікування цього 
Повідомлення до 20.06.2018 р.

Заявки оформлюються у відповідності до додатку 5 (для фізичних осіб) 
або додатку 6 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, 
обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 30.07.2013 №1338. Строк прийняття заявок на викуп може бути ско-
рочено за рішенням Ліквідаційної комісії у випадку, якщо всі учасники 
Фонду подадуть зазначені заявки до закінчення встановленого строку.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фон-
ду: 

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами за 
розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката, розпочина-
ються з 21.06.2018 р. та тривають не більше одного календарного року з 
дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду. Розрахункова вартість одно-
го інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасни-
ками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поді-
лена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що 
перебували в обігу на дату прийняття рішення про ліквідацію, а саме на 
20.04.2018 р. 

Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити за міс-
цем здійснення розрахунків такі документи:

Фізичним особам:
− паспорт учасника Фонду чи фотокопія паспорта, засвідчена підписом 

учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомен-
дованим листом або пред’являються уповноваженим учасником Фонду 
особою;

− довідка про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера 
платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої 
довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим 
листом або пред’являються уповноваженим учасником Фонду особою;

− належним чином засвідчені документи, що підтверджують повнова-
ження особи на представництво інтересів учасника Фонду (довіреність, 
тощо);

− довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учас-
ників Фонду.

Юридичним особам:
− паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотоко-

пія паспорта, засвідчена підписом керівника (уповноваженої особи) учас-
ника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендова-
ним листом;

− оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних 
для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що пе-
редбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

− належним чином засвідчені документи, що підтверджують повнова-
ження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол 
про призначення (обрання) керівника або довіреність);

− довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учас-
ників Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами, шляхом безго-
тівкового перерахування цих коштів на рахунки.

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до 
виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані: 

У разі якщо учасники Фонду не подали заявки на викуп належних їм ін-
вестиційних сертифікатів Фонду або подали зазначені заявки та не зверну-
лися для отримання розрахунку, то на їх користь здійснюється депонуван-
ня коштів. Депонування коштів повинно бути здійснено не пізніше одного 
календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

Депонування суми коштів, що залишилися за непред’явленими до ви-
купу в установлений строк інвестиційними сертифікатами Фонду, здійсню-
ється шляхом:

− укладення договору про відкриття поточного рахунку з банком з по-
дальшим перерахування на цей рахунок коштів, що підлягають депонуван-
ню;

− внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку встановле-
ному законодавством, в депозит нотаріуса.

Сума коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів Фон-
ду, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестицій-
них сертифікатів Фонду з метою проведення розрахунків з учасниками, які 
пред’явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифіка-
ти Фонду в установлений строк. 

Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити доступ до інформації про 
порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників 
Фонду, які не пред’явили в установлений строк до викупу (з метою розра-
хунку) належні їм інвестиційні сертифікати Фонду, шляхом встановленим 
Порядком розпорядження коштами, не сплаченими учасниками інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений 
строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвесту-
вання, що ліквідуються, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 р. №972.

7. Умови зміни строків та порядок повідомлення про зміни: 
Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням 

Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна ко-
місія повідомляє учасників протягом 2 (двох) робочих днів в порядку, пе-
редбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом опубліку-
вання в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті 
загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії та на сайті КУА). 

Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за рі-
шенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквіда-
ційна комісія повідомляє учасників не пізніше 3 (трьох) робочих днів до 
дати початку таких розрахунків в порядку, передбаченому для оприлюд-
нення цього Повідомлення (шляхом опублікування в офіційному друкова-
ному органі, розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази 
даних Комісії та на сайті КУА). 

Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ 
не передбачена.

8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також 
місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками 
Фонду:

01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4
тел. (044) 223 52 46 
Графік роботи: з 10-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00. 
З повагою,
Ліквідаційна комісія Фонду

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «БУДІвеЛЬноМонтаЖне УПравЛІн
ня № 33». 2. Код за ЄДРПОУ: 01269589. 3. Місцезнаходження: 08150 
Київська обл., м. Боярка вул. Шевченко, 193. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 045-9836-944 045-9836-944. 5. Електронна поштова адреса: bmu33@
bmu33.pat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: bmu33.pat.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації: Прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. текст повідомлення 
26.04.2018 р. черговими загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «БМУ  №33» прийнято рішення про виплату дивідендів. Засiданням 
Наглядової ради вiд 02.05.2018 р. встановлено дату складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів - 21.05.2018 р. Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 
(грн): 295209 грн. Строк виплати дивідендів: з 25.05.2018 р. по 25.06.2018 
р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам готiвкою через 
касу товариства. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивіден-
дів в повному обсязі.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова правління Магомедов Магомед абдулга
мідович.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧне акцІонерне 

товариство По ГаЗоПостаЧаннЮ та ГаЗиФІка
цІЇ «ГаДяЧГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05524660
3. Місцезнаходження: 37300 м.Гадяч, вул.Будька 26 а
4. Міжміський код, телефон та факс: (05354) 2-15-47, (05354)2-15-47
5. Електронна поштова адреса: ggas.secretary@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gadyachgas.at.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 27.04.2018 р.) 

припинено повноваження посадових осіб ПАТ «Гадячгаз» обраних 
25.04.2018 року:

Голови наглядової ради Сенектутова Дениса Михайловича, пред-
ставника акціонера ПАТ «Нейчерел Енд Ліквіфайд Петролем Гас». Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Членів наглядової ради: 
- Резніченко Наталії Анатоліївни, представника акціонера НАК «Нафто-

газ України». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;
- Миронюк Ганни Володимирівни, представника акціонера НАК «Нафто-

газ України». Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
0,00088%; 

- Зангієва Альберта Георгійовича, представника акціонера 
ТОВ «ГК»Содружество». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє; 

- Оксененко Богдана Вікторовича, представника ТОВ «Нафта-Інвест». 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Голови ревізійної комісії Хмельненко Людмили Григорівни. Не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента. 

Членів ревізійної комісії:
- Горбачової Любові Анатоліївни. Не володіє часткою в статутному капі-

талі емітента;
- Онопко Ельвіри Анатоліївни, представника акціонера НАК «Нафтогаз 

України». Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
На розкриття паспортних даних згоди посадові особи не надавали. Не-

погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 27.04.2018 р.), 

у зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинено повно-
важення члена Правління Довгаля Анатолія Володимировича. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 22.04.2013 р. 

Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 27.04.2018 р.) 
обрані посадові особи ПрАТ «Гадячгаз»:

Члени наглядової ради строком на 3 роки:
- Сенектутов Денис Михайлович, представник акціонера ПАТ «Нейчерел 

Енд Ліквіфайд Петролем Гас». Рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 
27.04.2018 р.) обрано Головою наглядової ради. Попередні посади: 2012-
2014 рр. начальник юридичного відділу ДП «Офіс-Центр» м.Київ, з листопа-
да 2014 р. по даний час- заступник начальника юридичного управління 
ТОВ «ГК»Содружество». Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

- Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера НАК «Нафто-
газ України». Попередні посади: 2012-09.2014 рр. ПАТ «Нафтогаз Украї-
ни»- заступник начальника відділу, 09.2014-07.2016 рр.- начальник відділу 
Департаменту майнових та корпоративних відносин, з 08.2016 по даний 
час - заступник начальника відділу Управління корпоративних прав. Не во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента.

- Миронюк Ганна Володимирівна, представник акціонера НАК «Нафтогаз 
України». Попередні посади: 2012-07.2016 рр. ПАТ «Нафтогаз України»- за-
ступник начальника відділу, з 07.2016 по даний час - заступник начальника 
відділу корпоративного управління Компанії Управління корпоративних 
прав. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00088%. 

- Зангієв Альберт Георгійович, представник акціонера 
ТОВ«ГК»Содружество. Попередні посади: з 2003 р. по теперішній час є 
головою правління ПАТ «Херсонгаз». Не володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента. 

- Оксененко Богдан Вікторович, представник акціонера ТОВ«Нафта-
Інвест». Попередні посади: 02.2009 р. по даний час - голова правління 
ПАТ «Кременчукгаз». Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

Члени ревізійної комісії строком на 3 роки :
- Хмельненко Людмила Григорівна, рішенням Ревізійної комісії (протокол №1 

від 27.04.2018 р.) обрано головою ревізійної комісії. Попередні посади: з 2013 
р.- по даний час - заступник начальника ревізійного відділу ТОВ «ГК«Содружество» 
м.Херсон. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

- Горбачова Любов Анатоліївна. Попередні посади: з 01.2007 р. по да-
ний час- начальник контрольно-ревізійного управління ТОВ «ГК «Содруже-
ство». Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

- Онопко Єльвіра Анатоліївна, представник акціонера НАК «Нафтогаз 
України». Попередні посади: з 11.2014 -08.2015 рр.- Дарницький районний 
центр зайнятості м.Києва, з 01.2017 по даний час- головний фахівець 
Управління методології та планування Департаменту внутрішнього аудиту. 
Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

Члени правління строком на 5 років:
- Давиденко Юлія Вячеславівна. Попередні посади: 10.2013 - 03.2015 рр. - 

секретар ПАТ «Гадячгаз», 03.2015-08.2016 рр.-інспектор з кадрів ПАТ «Гадяч-
газ», 08.2016-04.2018рр. - начальник адміністративно-господарського відділу 
ПАТ»Гадячгаз», з 04.2018 по даний час - заступник голови правління-начальник 
СОГ ПАТ «Гадячгаз». Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

- Дворника Іван Петрович. Попередні посади:02.2011-02.2013рр. -голо-
вний бухгалтер КСП «Зелений гай», 09.2013-12.2015рр.- бухгалтер 
ТОВ  «Стар-майстер», 05.2016-11.2016 рр.- бухгалтер ПАТ «Гадячгаз, 
12.2016-08.2017рр.- заступник головного бухгалтера ПАТ «Гадячгаз», з 
08.2017 р. по даний час - головний бухгалтер ПАТ «Гадячгаз». Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. 

- Козаченко Світлана Анатоліївна. Попередні посади: з 
09.2004 -04.2013 рр.- економіст ПАТ «Гадячгаз», з 04.2013. по даний час- 
головний економіст ПАТ «Гадячгаз». Не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента. 

- Довгаля Анатолій Володимирович. Попередні посади: 2007-2014 рр.- 
інженер з охорони праці ПАТ «Гадячгаз», з 2015р. по даний час- заступник 
голови правління-головний інженер ПАТ «Гадячгаз». Не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. 

Обрані посадові особи не надавали згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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  Шестерненко Д.І.
02.05.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Будівельно-монтажне управління № 33». 2. Код за ЄДРПОУ: 01269589. 
3. Місцезнаходження: 08150 Київська обл., м. Боярка вул. Шевчен-
ко,  193. 4. Міжміський код, телефон та факс: 045-9836-944 045-9836-944. 
5.  Електронна поштова адреса: bmu33@bmu33.pat.ua. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: bmu33.pat.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
26.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято 

рiшення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, що 
можуть вчинятися в ході поточної господарської діяльності Товариства, 

які за характером та вартістю відносятся до значних правочинів. Ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення та гранична сукупність вартості правочинів: 
не визначена. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 30708,7 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): не визначена. Загальна кількість 
голосуючих акцій: 62314 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах: 61112 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 53156 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 7956 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Голова правління Магомедов Магомед аб
дулгамідович

Приватне акцІонерне товариство «БУДІвеЛЬноМонтаЖне УПравЛІння № 33»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00191885
3. Місцезнаходження 69106 м.Запорiжжя Пiвнiчне шосе/

вулиця Теплична буд.22 "Б"/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061)2394209 (061)2224212

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

zaporozhogneupor.com

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

II. текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (код за 
ЄДРПОУ 00191985) (надалi – ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» або То-
вариство) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчи-
нення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт 
або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить вiд 
10  вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi То-
вариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його по-
точної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня прове-
дення цих Загальних зборiв акцiонерiв.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв – 30 квiтня 2018 року;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – рiчнi 
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру  – 
укладання Товариством правочинiв щодо надання або отримання по-
слуг, виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-яким 
способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження обо-
ротних (включно щодо реалiзацiї залiзорудної сировини) i необорот-
них активiв, комiсiї, кредитiв, акредитивiв, позик, фiнансової допомоги, 
поруки (гарантiї), застави та iнших правочинiв щодо забезпечення ви-
конання зобов’язань.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 4 459 100,0 тис. грн., що 
еквiвалентно 170 000 000 000,0 доларiв США за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату прийняття рiшення;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017 року) – 994784,23 тис.грн.;

Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) – 479,63.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5 621 425 (станом на  
24 квiтня 2017р. (дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право 
брати участь у загальних зборах);

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах – 5524891;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення – 5524891;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади алєксєєв Євген вiссарiонович

в.о.Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.02
(дата)

Приватне акцIонерне товариство “ЗаПорIЖвоГнетрив”

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00191885
3. Місцезнаходження 69106 м.Запорiжжя Пiвнiчне шосе/

вулиця Теплична буд.22 "Б"/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061)2394209 (061)2224212

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

zaporozhogneupor.com

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

II. текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (код за 
ЄДРПОУ 00191985) (надалi – ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» або Това-
риство) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством 
значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума 
коштiв, що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчиняти-
муться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi про-
тягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв.

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв – 30 квiтня 2018 року;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв – рiчнi 
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – 
укладання Товариством правочинiв щодо надання або отримання послуг, 
виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-яким спосо-
бом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних 
(включно щодо реалiзацiї залiзорудної сировини) i необоротних активiв, 
комiсiї, кредитiв, акредитивiв, позик, фiнансової допомоги, поруки 
(гарантiї), застави та iнших правочинiв щодо забезпечення виконання 
зобов’язань(в тому числi додатковiх угод).

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 145 902,9 тис. грн., що 
еквiвалентно 5 562 443,9 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ станом 
на дату прийняття рiшення;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017 року) – 994784,23 тис.грн.;

Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
(у вiдсотках) – 14.65

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5 621 425 (станом на 24 квiтня 
2017р. (дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь 
у загальних зборах);

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах – 5524891;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення  – 5524891;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади алєксєєв Євген 

вiссарiонович
в.о.Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.02
(дата)

Приватне акцIонерне товариство
“ЗаПорIЖвоГнетрив”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента акцІонерне 

товариство 
"аЛЬПарІ Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 місто Київ Тарасівська 19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

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

II. текст повідомлення
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі Товариство 

(код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасів-
ська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента  - 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів. 
N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1 2 3 4 5
 1 27.04.2018 206097 206097 100
Зміст інформації
Дата прийняття загальними зборами учасників АТ "АЛЬПАРІ БАНК" рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
27.04.2018 №4/2018. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: 
характеру правочинів: ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том кожного з яких, становить 25 або перевищує 25 відсотків вартості 
активів АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за даними останньої річної фінансової звіт-
ності за 2017 рік, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з 
дати прийняття цього Рішення, а саме: правочинів щодо придбання депо-
зитних сертифікатів Національного банку України без обмеження сукуп-
ної вартості таких правочинів. Гранична сукупна вартість правочинів: 
206097 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 100%; Рішення прийнято єдиним учасником Банку.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади яковлєв Д.П.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.02
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧне акцIонерне 

товариство "втБ 
Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ бул. Т.Шевченка/

вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4986446 486-04-90

5. Електронна поштова адреса info@vtb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://vtb.ua/about/general/
information/special-information/

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

II. текст повідомлення
27.04.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ВТБ БАНК» прийнято рiшення 

про обрання зi складу членiв Наглядової ради, обраних на позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ВТБ БАНК» 24.04.2018р. (протокол 
№74), Голови та заступника Голови Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК».

На посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК» обраночлена На-
глядової ради Лозового Олексiя Володимировича. Посадова особа акцiями 
ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня.

Посадова особа призначена на строк до 23.04.2021р. Протягом 
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймає посаду керiвника Юридичного 
департаменту - старший вiце-президент Банк ВТБ (ПАТ) (мiсцезнаходження 
Росiйська Федерацiя, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29).

27.04.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ВТБ БАНК» прийнято рiшення 
про обрання зi складу членiв Наглядової ради, обраних на позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ВТБ БАНК» 24.04.2018р. (протокол 
№74), Голови та заступника Голови Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК». На 
посаду заступника Голови Наглядової ради ПАТ «ВТБ БАНК» обрано чле-
на Наглядової ради Левикiна Володимира Дмитровича. Посадова особа 
акцiями ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Обрано на строк до 23.04.2021р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
наступнi посади: Роланд Бергер Стретеджi Консалтенс ГмбХ, Нiмеччина. 
Старший консультант, потiм керiвник проектiв, ВАТ «Фiнансова корпорацiя 
«ВIДКРИТТЯ». Директор Департаменту стратегiї, Банк ВТБ (ПАТ). Керую-
чий директор Управлiння розробки та монiторингу реалiзацiї стратегiї Де-
партаменту стратегiї та корпоративного розвитку, потiм начальник 
Управлiння розробки та монiторингу реалiзацiї стратегiї, потiм начальник 
Управлiння розробки та монiторингу реалiзацiї стратегiї-вiце-президент, 
потiм керiвник Департаменту стратегiї та корпоративного розвитку – вiце-
президент Банк ВТБ (ПАТ) (мiсцезнаходження Росiйська Федерацiя, 
м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд. 29).

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 вайсман к.М.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.02
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ФОРАМЕН»
2. Код за ЄДРПОУ 38811343
3. Місцезнаходження 03191, м.Київ, Вул. АКАДЕМIКА 

ВIЛЬЯМСА, будинок 19/14, 
примiщ.692

4. Міжміський код, телефон та факс /044/2060105 /044/2060141
5. Електронна поштова адреса post@foramen.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Прийняття рiшення одноосiбним власником про змiну типу товариства з 

публiчного акцiонерного тавариства на приватне акцiонерне товариство, 
оформлене Рiшенням №9 вiд 25.04.2018р. одноосiбного власника iменних 
цiнних паперiв ПАТ «ФОРАМЕН».

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 Прейгер тамара василiвна

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

(дата)

Приватне акцIонерне товариство «ФораМен»
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство 
«БаХМУтсЬкиЙ ЗавоД 
«БУДДетаЛЬ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

05465519

3. Місцезнаходження емітента 84500 Донецька обл., м.Бахмут 
вул.Трудова, 20

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0627 448460 0627 448460

5. Електронна поштова адреса емітента detal1@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.azbd.pat.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
30 квiтня 2018 року загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення 

про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством протягом 2018 року :

Встановити, що попереднє схвалення стосується вчинення ПрАТ «Бах-
мутський завод «Буддеталь»» значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом цих правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

1.1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися (укла-
датися) Товариством у процесi його оперативної господарської дiяльностi 
протягом року з дати проведення цих загальних зборiв, а саме договори (уго-
ди, контракти) щодо придбання та/або реалiзацiї товарiв, продукцiї та/або 
надання та/або отримання робiт, послуг, на суму, що не перевищує 2 мiльйона 
100 тисяч гривень на дату укладення вiдповiдного договору (угоди) з кожного 
правочину (договору, угоди, контракту). Укладення та вчинення Товариством 

кожного з таких правочинiв не потребує додаткового схвалення (погодження) 
загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. 

1.2. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися (укла-
датися) Товариством у процесi його оперативної господарської дiяльностi 
протягом року з дати проведення цих загальних зборiв, а саме договори 
(угоди, контракти) щодо залучення кредитiв та/або позик, надання майно-
вої та/або фiнансової поруки за третiх осiб на суму, що не перевищує  
2 мiльйона 100 тисяч гривень на дату укладення вiдповiдного договору 
(угоди) з кожного правочину (договору, угоди, контракту). Укладення та вчи-
нення Товариством кожного з таких правочинiв не потребує додаткового 
схвалення (погодження) загальними зборами акцiонерiв, але повинно бути 
попередньо погоджено з Наглядовою радою Товариства. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 2 180 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 96.3303

Статутний капiтал Товариства складає 317 355,00 грн., який подiлений 
на 1 269 420 шт. простих iменних акцiй.

Особи, що включенi в перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у За-
гальних зборах акцiонерiв, володiють 1 269 420 голосуючими акцiями Товари-
ства, якi надають право голосу по всiм питанням компетенцiї загальних зборiв. 

До визначення кворуму прийнято - 1 269 420 штук голосуючих акцiй То-
вариства. Для участi в зборах зареєструвались акцiонери /їх представни-
ки/, у кiлькостi 5 осiб, якi володiють 950 776 (Дев'ятсот п'ятдесят тисяч 
сiмсот сiмдесят шiсть) голосуючими акцiями товариства, якi надають право 
голосу по всiм питанням компетенцiї загальних зборiв, що складає 
74,8985 % вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму. 

Голосували про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом 2018 року :

«за» - 950 776 голосiв (акцiй), або 100% вiд загальної кiлькостi зареє-
строваних голосуючих на Загальних зборах акцiй. 

«Проти» - нi; «Утрималися» - нi. 
3. Підпис

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________  Деркач Микола васильович

М.П.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

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

РИСТВО «ЛПГ». 2. Код за ЄДРПОУ: 24574384. 3. Місцезнаходження: 
02121 м. Київ Горлівська, 220. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
044-292-41-67 044-292-41-67. 5. Електронна поштова адреса: office@
lpg.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: lpg.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
26.04.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про 

попереднє надання згоди генеральному директору на укладання зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором до 

28.04.2019р. граничною сукупною вартістю до 25 000 тис. грн. Ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату 
прийняття рішення не визначена. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 20533 тис. грн; Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
121,75522%. Загальна кількість голосуючих акцій: 258635 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
258635 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 258635 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення: 0 шт.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Генеральний директор воропай Г. М.

Приватне акцIонерне товариство 
«ЛПГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних 
напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО». 2. Код за ЄДРПОУ: 14297558. 
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ вул. Мала Житомирська, 3-А.  
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-33-95 (044) 278-80-09. 
5. Електронна поштова адреса: office@ukrpivo.com, ni-jminko@ukrpivo.
com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://ukrpivo.com. 7. Вид 
особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
27.04.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, коли рин-

кова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів (1915,0 тис. грн) за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчиняти-
ся Генеральним директором протягом не більш як одного року, на су-
купну вартість до 1500 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій: 
114834 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 109086 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 109086 шт. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Генеральний директор коренькова Га
лина Миколаївна

Приватне акцІонерне товариство «УкраЇнсЬка ГаЛУЗева коМПанІя По 
вироБництвУ Пива, БеЗаЛкоГоЛЬниХ наПоЇв та МІнераЛЬниХ воД «УкрПиво»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Жи-
томирбудтранс».

2. Код за ЄДРПОУ 01273740.
3. Місцезнаходження емітента 10025 м. Житомир вул. Промислова, 

буд.17.
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 332001 333041.
5. Електронна поштова адреса ztbudtrans@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ztbudtrans.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю обрання голови Ревізійної комісії Товариства 

рішенням Ревізійної комісії від 03.05.2018 р. (Протокол засідання Ревізійної 
комісії № 1 від 03.05.2018 р.) Логвиненко Наталія Володимирівна обрана 
головою Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомир-
будтранс» на строк» до 24 квітня 2021 року або до її переобрання. Не воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: бухгалтер. Посадова особа не надала зго-

Приватне акцІонерне товариство «БІЛоцер
кІвсЬкиЙ ЗавоД ГУМовиХ теХнІЧниХ вироБІв», 
код за ЄДРПОУ: 00152448, місцезнаходження: вул.Леваневського, 85, м.Біла 
Церква, Київська обл., 09100; тел..(04563)7-33-77, електронна поштова 
адреса: jurist@inter-rti.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: 00152448.
smida.gov.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-
вих осіб; текст повідомлення: 26 квітня 2018 року позачерговими загальними 
зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський 
завод гумових технічних виробів» (протокол №1 від 26.04.2018 року) прий-
нято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинити 
повноваження члена Наглядової ради товариства Микитенко Тетяни Сергіїв-
ни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради товариства з 2016 року. Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини немає.- припинити повноваження члена Наглядо-
вої ради товариства Джобулди Олександра Олександровича. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебувала на посаді 
члена Наглядової ради товариства з 2016 року. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає.- припинити повноваження члена Наглядової ради товари-
ства Бражнюка Віталія Львовича. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Перебувала на посаді члена Наглядової ради то-
вариства з 2017 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.- припини-
ти повноваження члена Наглядової ради товариства Любенка Сергія Вікто-
ровича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Перебувала на посаді члена Наглядової ради товариства з 2017 року. Не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає. - припинити повноваження члена На-
глядової ради товариства Котовського Володимира Миколайовича. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебувала на 
посаді члена Наглядової ради товариства з 2017 року. Не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини немає. - обрати членом Наглядової ради товариства Шпака 
Олександра Івановича. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, на 
який призначено особу: три роки. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: голова правління МБО «Комітет сприяння правоохорон-
ним органам України». Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає. - обрати членом Наглядової ради товариства Кулакова 
Олександра Васильовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, 
на який призначено особу: три роки. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: механік Департаменту охорони МБО «Комітет сприяння 
правоохоронним органам України». Непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини немає. - обрати членом Наглядової ради товариства 
Арзамасову Любов Костянтинівну. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: заступник голови правління МБО «Комітет 
сприяння правоохоронним органам України». Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає. - обрати членом Наглядової ради то-
вариства Дзюбу Євгена Володимировича. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, які особа обій-
мала протягом останніх п’яти років: старший менеджер ТОВ «Капітал-2006, 
директор ТОВ «Альфа-Екологія». Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини немає. - обрати членом Наглядової ради товариства Цолі-
гана Олександра Васильовича. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п’яти років: асистент оператора ПрАТ «Телеканал «Інтер». 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. - припи-
нити повноваження члена Ревізійної комісії товариства Московенко Ольги 

Сергіївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії товариства з 2016 року. Не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає. - припинити повноваження члена Ре-
візійної комісії товариства Закусило Марини Іванівни. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебувала на посаді члена 
Ревізійної комісії товариства з 2017 року. Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни немає. - припинити повноваження члена Ревізійної комісії товариства Су-
пруна Ярослава Сергійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії товариства 
з 2017 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини немає. - обрати членом 
Ревізійної комісії товариства Бахтіна Дмитра Юрійовича. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Строк, на який призначено особу: три роки. Посади, 
які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер-технолог 
ТОВ  «Альфа Екологія». Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає. - обрати членом Ревізійної комісії товариства Шпак Райхан 
Тасибековну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, на який при-
значено особу: три роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: фінансовий директор Департаменту охорони МБО «Комітет 
сприяння правоохоронним органам України», голова правління Департамен-
ту захисту інтелектуальної власності МБО «Комітет сприяння правоохорон-
ним органам України». Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає. - обрати членом Ревізійної комісії товариства Марченко На-
талію Григорівну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, на який 
призначено особу: три роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: бухгалтер ТОВ «Капітал-2006», бухгалтер ТОВ «Альфа Еколо-
гія». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 
27  квітня 2018 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товари-
ства «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» (протокол №1 від 
27.04.2018 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітен-
та, а саме: - припинити повноваження голови правління товариства Кліщара 
Владислава Леонідовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Перебувала на посаді голови правління товариства з 
2016 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини немає. - припинити повнова-
ження члена правління товариства Пилявець Тетяни Борисівни. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебувала на по-
саді голови правління товариства з 2011 року. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає. - припинити повноваження члена правління товариства Ша-
блій Юлії Олександрівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Перебувала на посаді голови правління товариства з 
2011 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини немає. - обрати головою прав-
ління Здоровцева Володимира Володимировича. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Строк, на який призначено особу: п’ять років. Посади, які 
особа обіймала протягом останніх п’яти років: не працювала. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини немає. - обрати членом прав-
ління Дендериса Назарія Андрійовича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента. Строк, на який призначено особу: п’ять років. Посади, які особа обі-
ймала протягом останніх п’яти років: не працювала. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини немає. - обрати членом правління 
Міщенка Анатолія Тимофійовича. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та. Строк, на який призначено особу: п’ять років. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: не працювала. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає. Голова правління Здоровцев В.В. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що він несе відповідальність згідно з законодавством.

Приватне акцІонерне товариство «ЖитоМирБУДтранс»
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ди на розкриття своїх паспортних даних. 
В зв’язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради Товариства 

рішенням Наглядової ради від 03.05.2018 р. (Протокол засідання Наглядо-
вої ради № 1 від 03.05.2018 р.) Волошинський Олег Миколайович обраний 
головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомир-
будтранс» на строк» до 24 квітня 2021 року або до його переобрання. Воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 47.65048 %. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, 
які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник генерального 
директора, директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником 
акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директо-
ром).

В зв’язку із закінченням 04.06.2018 року повноважень директора Товари-
ства рішенням Наглядової ради від 03.05.2018 р. (Протокол засідання На-
глядової ради № 1 від 03.05.2018 р.) Каменський Андрій Петрович обраний 
директором Приватного акціонерного товариства «Житомирбудтранс» 
строком на три роки. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік 
інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

2. Директор каменський андрій Петрович  03.05.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АЛЬПАРІ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 місто Київ Тарасівська 19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-73-70 (044) 364-73-70
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу 
посадових осіб.

II. текст повідомлення
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі Товариство 

(код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасів-
ська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента - 
відомості про зміну складу посадових осіб. 

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен-
ня)

Посада* Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за 

ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіта-
лі 

емітен-
та (у 

відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено 

повноважен-
ня

Голова 
Наглядо-
вої ради

Лановий 
Володимир 

Тимофійович

д/в  0

27.04.2018 припинено 
повноважен-

ня

заступ-
ник 

Голови 
Наглядо-
вої ради

Громакова 
Лариса 

Костянтинів-
на 

д/в  0

27.04.2018 припинено 
повноважен-

ня

член 
Наглядо-
вої ради

Терьохін 
Сергій 

Анатолійович 

д/в  0

27.04.2018 припинено 
повноважен-

ня

член 
Наглядо-
вої ради

Абрамова 
Людмила 

Костянтинів-
на 

д/в  0

27.04.2018 обрано Голова 
Наглядо-
вої ради

Лановий 
Володимир 

Тимофійович

д/в  0

27.04.2018 обрано заступ-
ник 

Голови 
Наглядо-
вої ради

Громакова 
Лариса 

Костянтинів-
на 

д/в  0

27.04.2018 обрано член 
Наглядо-
вої ради

Терьохін 
Сергій 

Анатолійович 

д/в  0

27.04.2018 обрано член 
Наглядо-
вої ради

Абрамова 
Людмила 

Костянтинів-
на 

д/в  0

Зміст інформації:
Рішення про переобрання Голови Наглядової ради Ланового В.Т. (згоди на 
розкриття паспортних даних не надав) прийнято річними Загальними збо-
рами учасників АТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 27.04.2018 (рішення єдиного 
учасника №4/2018), згідно ст.53 закону України «Про акціонерні товари-
ства». Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у 
персональному складі – проведення річних Загальних зборів учасників 
Банку та дотримання вимог чинного законодавства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така 
особа перебувала на посаді: з 12.12.2017. Строк, на який призначено осо-
бу: до наступних річних Загальних зборів учасників Банку. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: народний депутат Вер-
ховної ради України VI скликання. Незалежний член.
Рішення про переобрання заступника Голови Наглядової ради Громакової 
Л.К. (згоди на розкриття паспортних даних не надала) прийнято річними 
Загальними зборами учасників АТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 27.04.2018 (рішен-
ня єдиного учасника №4/2018), згідно ст.53 закону України «Про акціонерні 
товариства». Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування 
змін у персональному складі – проведення річних Загальних зборів учасни-
ків Банку та дотримання вимог чинного законодавства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така 
особа перебувала на посаді: з 21.04.2017. Строк, на який призначено осо-
бу: до наступних річних Загальних зборів учасників Банку. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Українська акціо-
нерна страхова компанія АСКА» начальник управління з продажів, Заступ-
ник Голови Спостережної ради ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", Член Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Представник акціонера.
Рішення про переобрання члена Наглядової ради Терьохіна С.А. (згоди на 
розкриття паспортних даних не надав) прийнято річними Загальними збо-
рами учасників АТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 27.04.2018 (рішення єдиного учас-
ника №4/2018), згідно ст.53 закону України «Про акціонерні товариства». 
Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі – проведення річних Загальних зборів учасників Банку та 
дотримання вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого така особа пере-
бувала на посаді: з 16.06.2017. Строк, на який призначено особу: до наступ-
них річних Загальних зборів учасників Банку. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: народний депутат України VII скликан-
ня, Голова підкомітету з непрямих податків Комітету Верховної ради Украї-
ни з питань податкової та митної політики, голова ради директорів Інституту 
Відкритого суспільства «Інститут Борисфена» (NGO). Незалежний член.
Рішення про переобрання члена Наглядової ради Абрамової Л.К. (згоди 
на розкриття паспортних даних не надала) прийнято річними Загальними 
зборами учасників АТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 27.04.2018 (рішення єдиного 
учасника №4/2018), згідно ст.53 закону України «Про акціонерні товари-
ства». Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрунтування змін у 
персональному складі – проведення річних Загальних зборів учасників 
Банку та дотримання вимог чинного законодавства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого 
така особа перебувала на посаді: з 21.04.2017. Строк, на який призначе-
но особу: до наступних річних Загальних зборів учасників Банку. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: вихователь 
дошкільного навчального закладу №6 «Pадість» Ірпінської міської ради 
Київської області; Голова Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», дирек-
тор ТОВ «МАККАЛІСТЕР ГРУП». Представник акціонера.

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 яковлєв Д.П.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.02
(дата)

акцІонерне товариство “аЛЬПарІ Банк”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 4 травня 2018 р. 
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Прат «вестастроЙ», код ЄДрПоУ 30073921, адреса: 84300,  
м.краматорськ, Донецька обл., вул. Героїв України (вознесенсько
го),  25, тел. (06264) 57045

відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
Згідно рішення загальних зборів (Протокол № 01-2018 від 

28.04.2018р.):
- достроково звільнено з посади Голови наглядової ради, у зв’язку зі 

змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Румянцева Олексан-
дра Миколайовича, паспорт ВВ № 346233, виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй області 03.03.1998р. Перебував на посаді з 
29.04.2016р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- достроково звільнено з посади члена наглядової ради, у зв’язку зі 
змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Машненкова Костян-
тина Анатолiйовича, паспорт ВА № 146446, виданий Краматорський МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 23.05.1996р. Перебував на посаді з 
29.04.2016р. Посадовій особі належать 4187 простих іменних акцій, що 
складає 59,814286 % статутного капіталу. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена наглядової ради, у 
зв’язку зі змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Внукової 
Надiї Анатолiївни, паспорт 001575705, виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй області 22.02.2018р. Перебувала на посаді з 

29.04.2016р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови наглядової ради Машненкова Костян-
тина Анатолiйовича, паспорт ВА № 146446, виданий Краматорський МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 23.05.1996р. Посадовій особі нале-
жать 4187 простих іменних акцій, що складає 59,814286 % статутного 
капіталу. Термін повноважень 3 роки. Останні 5 років займає посаду Ге-
нерального директора ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН», генерального 
директора ТОВ «МАКОН ЛТД» (за сумісництвом), доцент кафедри за-
гальноекономічних дисциплін Донбаського інституту техніки та менедж-
менту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академі-
ка Юрія Бугая». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- призначено на посаду члена наглядової ради Зубкову Людмилу 
Прокопівну, паспорт ВВ № 891970, виданий Краматорським МВ УМВС 
України в Донецькiй області 23.07.1999р. Термін повноважень 3 роки. 
Посадова особа не є працівником Товариства та не займає посад на 
будь-яких підприємствах. Протягом останніх 5 років – пенсіонер. Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на наступний термін члена наглядової ради Внукову Надiю 
Анатолiївну, паспорт 001575705, виданий Краматорським МВ УМВС 
України в Донецькiй області 22.02.2018р. Термін повноважень 3 роки. 

До уваги акціонерів!
Приватне акцІонерне товариство «ПоПеЛЮХсЬке ХЛІБо

ПриЙМаЛЬне ПІДПриЄМство» (надалі –товариство), код ЄДрПоУ 
00953253, місцезнаходження: вінницька обл., Піщанський рн,  
сще Попелюхи, пл. Гагаріна, буд. 1, повідомляє, що 19 квітня 2018 року 
на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись за місцезнахо
дженням товариства, а саме: вінницька обл., Піщанський рн,  
сще Попелюхи, пл. Гагаріна, буд. 1, в актовій залі, було розглянуто 9 
питань Порядку денного. 

Участь у Річних Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать 
13 110 765 голосуючих акцій, що становить 99,784049 відсотків до Загаль-
ної кількості голосуючих ЦП (13 139 139). Голосування проводилося Бюле-
тенями за кожне питання Порядку денного окремо. 

Підсумки результатів голосування наступні: по всіх питаннях Порядку 
денного було прийнято рішення «За» - 13 110 765 голосами, що становить 
100 відсотків від присутніх на Зборах – 

з питання №1 проекту порядку денного:
1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів у складі:
Голова Зборів: Голда Альфред Васильович; Секретар: Момот Олена 

Василівна;
Лічильна комісія у складі: Пиріжок Наталія Іванівна, Червінський Вадим 

Володимирович, Гончаренко Олег Володимирович.
з питання №2 проекту порядку денного:
1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: 

для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 

спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна 
позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвід-
чується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка 
про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

з питання №3 проекту порядку денного:
1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товари-

ства.
з питання №4 проекту порядку денного:
1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про під-

сумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.
з питання №5 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.
з питання №6 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результа-

тами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
в цілому.

з питання №7 проекту порядку денного:
1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 

31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.
з питання №8 проекту порядку денного:
1. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно ста-

тей «Доходів та Витрат». 

2. По результатам діяльності Товариства за 2017 рік, відрахувати части-
ну чистого прибутку у розмірі п’ять відсотків до резервного капіталу Товари-
ства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та напра-
вити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2017 рік не 
нараховувати та не виплачувати. 

з питання №9 проекту порядку денного:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-

ством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, 
пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, ста-
новить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і біль-
ше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціо-
нерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вар-
тості укладених зазначених правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот 
мільйонів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказа-
них правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передаєть-
ся в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочи-
нів – Голову Правління Товариства – Домерата Євгенія Івановича. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - Домерата Євгенія Іва-
новича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та допо-
вненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних 
засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банка-
ми. 

4. Попередньо схвалити укладання Товариством інших правочинів, 
пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, надан-
ням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсо-
тків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на пе-
ріод до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з 
цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного 
з таких укладених правочинів не більше 10 000 000,00 (десять мільйонів) 
гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та 
підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - До-
мерата Євгенія Івановича.

5. Дати згоду Домерату Євгенію Івановичу на передоручення повнова-
жень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на 
підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління 
(в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні 
Голові Правління Товариства – Домерату Євгенію Івановичу цим рішенням 
(протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи

Голова Правління Домерат Євгеній Іванович 

Приватне акцІонерне товариство «ПоПеЛЮХсЬке ХЛІБоПриЙМаЛЬне ПІДПриЄМство»

Прат «вестастроЙ»
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Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не є 
працівником Товариства. Займає посаду керуючої справами ТОВ «МА-
КОН ЛТД», код за ЄДРПОУ 20334631, місцезнаходження: 84301, м. Кра-
маторськ, Донецької області, вул. Двірцева, б.6. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду директора департаменту з правових питань, у 
зв’язку зі змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Шандибу 
Ірину Олегівну. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її пас-
портних даних. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займала протя-
гом останніх 5 років: ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН – начальник юри-
дичного відділу; ТОВ «МАКОН ЛТД» - начальник юридичного відділу. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду виконавчого директора(за сумісництвом), у зв’язку 
зі змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Кириченка Володимира 
Івановича. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних да-
них. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займав протягом останніх 5 ро-
ків: ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН – юрисконсульт; ТОВ «МАКОН ЛТД» - 
юрисконсульт. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Генеральний директор
Прат «вестастроЙ»  о.в.Мінін

28.04.2018р.

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 «ФОРАМЕН»
2. Код за ЄДРПОУ 38811343
3. Місцезнаходження 03191, м. Київ, вул. АКАДЕМIКА 

ВIЛЬЯМСА, будинок 19/14, 
примiщ.692

4. Міжміський код, телефон та факс /044/2060105 /044/2060141
5. Електронна поштова адреса post@foramen.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. текст повідомлення

РIШЕННЯМ № 9 Одноосiбного власника iменних цiнних паперiв 
ПАТ «ФОРАМЕН» вiд 25.04.2018 припинено повноваження Голови Нагля-
дової ради Прус Альони Михайлiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано. Зазначена особа часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi Голови На-
глядової ради з 27.03.2014 року по 25.04.2018 року. Новi члени наглядової 
ради не обиралися у зв’язку їз затвердженням РIШЕННЯМ № 9 
Одноосiбного власника iменних цiнних паперiв ПАТ «ФОРАМЕН» вiд 
25.04.2018 нової структури органiв Товариства, якою передбачено 
вiдсутнiсть наглядової ради.

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «ФораМен»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧне акцІонерне 
товариство По ГаЗоПостаЧаннЮ та ГаЗиФІка
цІЇ «ГаДяЧГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05524660
3. Місцезнаходження: 37300 м.Гадяч, вул.Будька 26 а
4. Міжміський код, телефон та факс: (05354) 2-15-47, (05354)2-15-47
5. Електронна поштова адреса: ggas.secretary@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gadyachgas.at.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

прийняте загальними зборами 27.04.2018 р.
Попередньо схвалені значні правочини: з закупівлі природного газу гра-

ничною сукупною вартістю 42 000 000 грн.;
Вартість активів емітента за даними останньогї річної фінансової звіт-

ності: 31 243 000 грн.; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( увідсот-
ках): 134,43 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 209078 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 149 354 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

92 689 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» прийняття 

рішення: 56 665 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  Шестерненко Д.І.
02.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «катП1028». 2. Код за ЄДРПОУ: 05447639. 
3.  Місцезнаходження: 09109 Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10. 
4.  Міжміський код, телефон та факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24. 
5.  Електронна поштова адреса: katp1028@gmail.com. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: katp1028.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КАТП-1028» 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
10933 тис. грн. Додатковi критерiї для вiднесення правочинів до значного, 
що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.  
1. Предмет правочину: з КП БМР ЖЕК№1 на надання послуг по вивезенню 
та захороненню побутових відходів. Ринкова вартість послуг, що є пред-
метом правочину: 4736,5 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості по-
слуг, до вартості активів емітента: 43,32297%. 2. Предмет правочину: з КП 

БМР ЖЕК №7 на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових 
відходів. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину: 
5054,9  тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, до вартості акти-
вів емітента: 46,23525%. 3. Предмет правочину: з КП БМР ЖЕК№6 на на-
дання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів. Ринкова 
вартість послуг, що є предметом правочину: 3236,9 тис. грн. Співвідношен-
ня ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента: 29.6067%. 4. Предмет правочину: з ТОВ «Альянс Холдінг» на по-
ставку нафтопродуктів. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочи-
ну: 2850  тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента: 29,06787%. Загальна кількість 
голосуючих акцій: 2051514 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах: 2038528 шт; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішень: 2038528 шт; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законо-
давством, 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. 2. Голова правлiння Півторак Олександр Васильович.
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 Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс
тю) емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Азовський машинобудiвний завод»; 2. Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ емітента: 32954671; 3. Місцезнаходження емітента: 
87400 смт. Мангуш вул. Мурзи, буд. 16, к. 6; 4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента: (0629) 7213919 (0629) 7213919; 5. Електронна поштова 
адреса емітента: nachfin@amz.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
amz.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

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

прийнято 27.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АМЗ».
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Поперед-
ньо надати згоду на вчинення будь-якого або всiх значних правочинiв (вклю-
чаючи, але не обмежуючись договорами), якi можуть вчинятися ПрАТ «АМЗ» 
протягом перiоду з 28.04.2018 року по 27.04.2019 року включно граничною 
сукупною вартiстю 200 000 000 грн. та наступного характеру: 

-договори купiвлi-продажу будь-якого нерухомого майна (в тому числi 
вiдчуження належного ПрАТ «АМЗ» будь-якого нерухомого майна), будь-
якого рухомого майна, поставки рухомого майна, мiни рухомого майна, в 
тому числi продукцiї власного виробництва та/або продукцiї, необхiдної 
для виробництва, а також унесення до них змiн, доповнень, укладення до 
них додаткових угод;

-договори пiдряду, ренти, оренди, позички, послуг, перевезення, тран-
спортного експедирування, зберiгання, страхування, доручення, комiсiї, по-
зики, кредиту, застави щодо будь-якого майна та/або майнових прав, 
iпотеки щодо будь-якого нерухомого майна, поруки, переведення боргу, 
уступки права вимоги, вiдкриття банкiвських рахункiв, депозитiв, комерцiйної 
концесiї, спiльної дiяльностi, енергопостачання, водопостачання, поставки, 
транспортування газу, виконання науково - дослiдних або дослiдно-
конструкторських та технологiчних робiт, а також унесення до них змiн, до-
повнень, укладення до них додаткових угод;

-мировi угоди з будь-яким предметом, змiстом, що укладаються в межах 
судових справ, виконавчих проваджень;

-правочини з припинення зобов'язань за будь-якими правочинами.
Надати повноваження на укладення значних правочинiв Генеральному 

директору ПрАТ «АМЗ» на умовах, визначних ним на власний розсуд.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 200000000,00грн. Вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
74934,00тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) - 266,90 вiдсотка. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
2595574  голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття рiшення - 2595574 голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади.

Генеральний директор  Гершиков Iлля володимирович

Приватне акцIонерне товариство «аЗовсЬкиЙ МаШиноБУДIвниЙ ЗавоД»

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство  
«Коростенський кар'єр»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Сосновського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, 

Протокол № 24 припинено повноваження в зв'язку з закінченням тер
міну на який було обрано:

Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії 
ВН 657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Жито-
мирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 
27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВМ 
№323591 виданий 15.12.2005 р. Малинським МРВ УМВС України в Жито-
мирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 
27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Слободяник Олександр Анатолійович (паспорт серії 
СН №478813 виданий 28.04.1997 р. Мінським РУГУ МВС України в м.Києві), 
акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 27.04.2017 року. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової Прокопчук Микола Григорович (паспорт серії ВМ 
320068, виданий 17 березня 1997 року Малинським РВ УМВС України в 
Житомирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на по-
саді з 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Дикий Геннадій Іванович (тимчасова посвідка на 
постійне проживання серія КИ №010174/109178 видана 10.03.2004р.  
УГІРФОГ УМВС України в м.Києві), акціями Товариства не володіє, пере-
бував на посаді з 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, 
Протокол № 24 обрано:

Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ «Юнігран» Диняк 
Сергій Васильович (паспорт серії ВМ №323591 виданий 15.12.2005 р. Ма-

линським МРВ УМВС України в Житомирській області), акціями Товариства 
не володіє. Обрано терміном на три роки. Протягом останніх 5 років та по 
теперішній час одночасно обіймає посаду Генерального директора  
ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Член Наглядової - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед 
Прокопчук Микола Григорович (паспорт серії ВМ 320068, виданий 17 бе-
резня 1997 року Малинським РВ УМВС України в Житомирській області), 
акціями Товариства не володіє . Обрано терміном на три роки. Протягом 
останніх 5 років та по теперішній час одночасно обіймає посаду заступника 
Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення наглядової ради від 27 квітня 2018 року, Протокол 
№ 1 обрано:

Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані 
Лімітед Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН 657048 виданий 
29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), 
акція ми Товариства не володіє. Обрано терміном на три роки. Протягом 
останніх 5 років та по теперішній час одночасно обіймає посаду заступника 
Генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів 
27.04.2018 року, кількісний склад Наглядової ради скоротився з 5 до 3 осіб.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, 
Протокол № 24 в зв'язку з прийнятим рішенням про втрату чинності 
Положення про ревізійну комісію товариства та внесеними змінами 
до статуту товариства, які не передбачають обов'язкове створення 
ревізійної комісії товариства, припинено повноваження:

Голова Ревізійної комісії Паращенюк Ірина Вікторівна (паспорт серії СМ 
№ 082457 виданий 26.01.1996 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), 
акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 29.04.2015 року. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Ревізійної комісії Фещук Наталія Володимирівна (паспорт серії ВМ 
№ 924191 виданий 16.11.2000 р. Коростенським МРВ УМВС України в Жи-
томирській області), володіє 0,03% статутного капіталу Товариства, пере-
бувала на посаді з 29.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Член Ревізійної комісії Дідківський Костянтин Вікторович (паспорт серії 
ВМ № 1828111 виданий 21.05.1996 р. Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирській області), володіє 0,03% статутного капіталу Товариства, пе-
ребував на посаді з 29.04.2015 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор  ярмолюк олександр Миколайович
27.04.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «коростенсЬкиЙ кар’Єр»
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Публічне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікат-
них виробів» (код за ЄДРПОУ 00290676) доводить до відома акціоне-
рів підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів 
акціонерів, які відбулись 27 квітня 2018 року:

Питання 1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії за-
гальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію за-
гальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, членами лічильної комісії 
обрати Колдомасову Тетяну Ігорівну, Сидоренко Людмилу Миколаївну, 
Берегову Людмилу Володимирівну. Встановити, що повноваження чле-
нів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закрит-
тям) загальних зборів акціонерів: ЗА – 8378079 голосів, що складає 
100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього пи-
тання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не брали участь 
в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 
визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Питання 2 порядку денного загальних зборів: Визначення порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для 
кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. Підсумки 
голосування за проект рішення: затвердити наступні порядок та спосіб 
засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціоне-
рів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах 
акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах ак-
ціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом 
одного з членів лічильної комісії під час підрахунку результатів голосу-
вання: ЗА – 8378079 голосів, що складає 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. 
Утрималось - 0 голосів. Не брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кіль-
кість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голо-
сів. Рішення прийнято.

Питання 3 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря 
загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем за-
гальних зборів акціонерів Козирко Ірину Володимирівну; затвердити 
тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запи-
тання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, 
голосування з питань порядку денного проводити з використанням бю-
летенів для голосування: ЗА – 8378079 голосів, що складає 100 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не брали участь в голосу-
ванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнани-
ми недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Питання 4 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Нагля-
дової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. 
Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт виконавчого 
органу (Правління) за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 
2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Ви-
знати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізій-
ної комісії Товариства в 2017 році задовільною: ЗА – 8378079 голосів, 
що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не 
брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Питання 5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного 
звіту Товариства за 2017 рік. Підсумки голосування за проект рішення: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік: ЗА – 8378079 голосів, 
що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не 
брали участь в голосуванні - 0 голосів. 

Питання 6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і 
збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році. 
Підсумки голосування за проект рішення: збитки в розмірі 1688 тис. грн., 
отримані за результатами роботи Товариства в 2017 році, покрити за 
рахунок прибутків майбутніх періодів: ЗА – 8378079 голосів, що скла-
дає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не брали 
участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлете-
нями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Питання 7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення 
про зміну типу та найменування Товариства. Підсумки голосування за 
проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного това-
риства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменуван-
ня Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський 
комбінат силікатних виробів» на Приватне акціонерне товариство  
«Житомирський комбінат силікатних виробів». Змінити скорочене на-
йменування Товариства з ПАТ «ЖКСВ» на ПрАТ «ЖКСВ»: ЗА – 8378079 
голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. 
Не брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Питання 8 порядку денного загальних зборів: Про внесення та за-
твердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту 
Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на 
забезпечення проведення його державної реєстрації. Підсумки голо-
сування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту То-
вариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства 
у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціо-
нерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на 
Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних 
виробів», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 
Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати 
Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити т.в.о. голови прав-
ління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації 
Статуту Товариства у новій редакції: ЗА – 8378079 голосів, що складає 
100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього пи-
тання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не брали участь 
в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 
визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Питання 9 порядку денного загальних зборів: Затвердження в новій 
редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про 
виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Това-
риства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Прин-
ципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення 
дати набрання чинності вказаних вище положень. Підсумки голосуван-
ня за проект рішення: в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та 
затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій 
редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства 
«Житомирський комбінат силікатних виробів» - Положення про загаль-
ні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про 
виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) 
корпоративного управління, та встановити, що дані положення та прин-
ципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватно-
го акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виро-
бів»: ЗА – 8378079 голосів, що складає 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. 
Утрималось - 0 голосів. Не брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кіль-
кість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голо-
сів. Рішення прийнято.

Питання 10 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення 
про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товари-
ства. Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати дер-
жавної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Жито-
мирський комбінат силікатних виробів» повноваження голови та членів 
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський 
комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко 
Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Ми-
хайлівни та Перепеличного Володимира Григоровича: ЗА – 8378079 
голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голо-
сів. Не брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціоне-
рів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення 
прийнято.

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ЖитоМирсЬкиЙ коМБІнат сиЛІкатниХ вироБІв»
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Питання 11 порядку денного загальних зборів: Про визначення кіль-
кісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про за-
твердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 
Підсумки голосування за проект рішення: Встановити кількісний склад 
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський 
комбінат силікатних виробів» у кількості трьох осіб (голови та двох чле-
нів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Нагля-
дової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбі-
нат силікатних виробів» – з дати державної реєстрації Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікат-
них виробів» та до 27 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-
правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, 
що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, 
що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на 
них функції безоплатно. Уповноважити головуючого (голову) загальни-
ми зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з 
обраними членами Наглядової ради Товариства: ЗА – 8378079 голосів, 
що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не 
брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Питання 12 порядку денного загальних зборів: Обрання членів На-
глядової ради Товариства. За обрання Прокопчук Нелі Адольфівни 
членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Жито-
мирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів. За 
обрання Онопрієнко Тетяни Миколаївни членом Наглядової ради При-
ватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних 
виробів» подано 8 378 079 голосів. За обрання Собченко Ірини Михай-
лівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голо-
сів. Не брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціоне-
рів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. За результатами 
голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціо-
нерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є 

Прокопчук Неля Адольфівна, Онопрієнко Тетяна Миколаївна та Соб-
ченко Ірина Михайлівна.

Питання 13 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Реві-
зійної комісії Товариства. За обрання Зарудяної Наталії Володимирівни 
членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Жито-
мирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів. За об-
рання Тимощук Лідії Іванівни членом Ревізійної комісії Приватного акціо-
нерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» 
подано 8 378 079 голосів. За обрання Павлюка Василя Сергійовича чле-
ном Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомир-
ський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів. Не брали 
участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними - 0 голосів. За результатами голосування об-
раними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства 
«Житомирський комбінат силікатних виробів» є Зарудяна Наталія Воло-
димирівна, Тимощук Лідія Іванівна, Павлюк Василь Сергійович.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішен-
ня про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка 
стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Житомир-
ській області. Підсумки голосування за проект рішення: 1. Виключити 
інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку 
засновників (учасників) Товариства, а саме Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Житомирській області, у зв’язку із 
закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному 
капіталі Товариства. 2. Доручити т.в.о. голови правління Товариства 
або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які 
необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що 
стосується засновників (учасників) Товариства: ЗА – 8378079 голосів, 
що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій. Проти – 0 голосів. Утрималось - 0 голосів. Не 
брали участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні положення. 1.1. Повне найменування емітента Приватне акці-

онерне товариство «Конотопський арматурний завод»; 1.2. Організаційно-
правова форма емітента Приватне акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента 00218331; 1.4. Місцезнаходження емітента 41612, 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Вирівська, 60; 1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 05447 23201, 64092; 1.6. Електронна поштова адреса емітента 
office@kaz.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації www.kaz.com.ua; 1.8. Вид 
особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення. 30.04.2018 року Загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «Конотопський арматурний завод» прийняті слідуючі рішення:

1) У зв’язку з закінченням повноважень Наглядової ради відкликати з по-
сад: - Ревякіна Олександра Миколайовича (паспорт СН №397401 Печерським 
РУ ГУ МВС України в м.Києві 16.01.1997 року, часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє. Обраний на строк відповідно до Статуту ПрАТ 1 рік. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. - Побережну 
Оксану Володимирівну (паспорт МК 393627 виданий Київським РВ ХМУ УМВС 
України в Харківський області 02.02.1997 року),часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє. Обрана на строк відповідно до Статуту ПрАТ 1 рік. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. - Пантелеєнко 
Віктора Михайловича (паспорт ВА 488029 виданий Орджонікідзовським РВ 
Маріупольського МУУ МВС України в Донецькій області 03.10.96 року), част-
кою в статутному капіталі товариства не володіє. Обраний на строк відповідно 
до Статуту ПрАТ 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. - Скатинського Андрія Юрійовича (паспорт КВ №722096 виданий 
Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 06.09.2001 року). 
Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0025%. Обраний на строк 
відповідно до Статуту ПрАТ на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. -Кириченко Ірину Володимирівну (паспорт  
МА №344244 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 10 
жовтня 1997 року); часткою в статутному капіталі товариства не володіє Об-
раний на строк відповідно до Статуту ПрАТ 1 рік. Непогашеної судимості за 
корисливі злочини немає. - Білодід Юрія Володимировича (паспорт МА 
№113384 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 6 черв-
ня 1996 року). часткою в статутному капіталі товариства не володіє Обраний 
на строк відповідно до Статуту ПрАТ 1 рік. Непогашеної судимості за корисли-
ві злочини немає. -Шпак Володимира Володимировича представника акціоне-

ра ТОВ «Єврокапіталінвест» (паспорт МС №325300 виданий Бучацьким РВ 
УМВС України у Тернопільській області 16.06.1998 року), володіє часткою в 
статутному капіталі товариства 27,7315%. Обрано на строк відповідно до Ста-
туту ПрАТ 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає.

2) Обрати членами Наглядової ради: - Ревякіна Олександра Миколайовича 
(представник акціонера - Компанії «CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP» (СІТРУС-
НАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП), (паспорт СН №397401 Печерським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві 16.01.1997 року, часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 
Обраний на строк відповідно до Статуту ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посада: пенсіонер, голова наглядової 
ради. - Побережну Оксану Володимирівну ( представник акціонера - Компанії 
«BELWOOD TRАDING LLP» (БЕЛВУД ТРЕИДІНГ ЛЛП) (паспорт МК 393627 ви-
даний Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківський області 
02.02.1997 року),часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Обрана 
на строк відповідно до Статуту ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Посади: заступник голови правління Фермерського 
акціонерко банку, заступник генерального директора ПрАТ – Директор представ-
ництва. - Пантелеєнко Віктора Михайловича (представник акціонера - Компанії 
«CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP» (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП), (паспорт ВА 
488029 виданий Орджонікідзовським РВ Маріупольського МУУ МВС України в 
Донецькій області 03.10.96 року), часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. Обраний на строк відповідно до Статуту ПрАТ 3 роки. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посади: заступник голови прав-
ління Київ-Дніпровського мїжгалузевого підприємства промислового залізнично-
го транспорту. - Скатинського Андрія Юрійовича (акціонера), (паспорт КВ 
№722096 виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 
06.09.2001 року). Володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0025%. 
Обраний на строк відповідно до Статуту ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посади: Головний консультант ТОВ «Пер-
ша факторингова компанія», ТОВ «Флагман Капітал», головний консультант. -Ки-
риченко Ірину Володимирівну (представник акціонера - Компанії «BELWOOD 
TRАDING LLP» (БЕЛВУД ТРЕИДІНГ ЛЛП), (паспорт МА №344244 виданий Коно-
топським МВ УМВС України в Сумській області 10 жовтня 1997 року); часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє Обрано на строк відповідно до Стату-
ту ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Посади: 
головний бухгалтер «Будтехсервіс». Головний бухгалтер ПАТ «КАЗ», заступник 
генерального директора з економічних та фінансових питань ПрАТ «КАЗ». - Бі-
лодід Юрія Володимировича представник акціонера - Компанії «BELWOOD 
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TRАDING LLP» (БЕЛВУД ТРЕИДІНГ ЛЛП) (паспорт МА №113384 виданий Коно-
топським МВ УМВС України в Сумській області 6 червня 1996 року). часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє Обрано на строк відповідно до Стату-
ту ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини немає.Посади: Ди-
ректор ТОВ «Тепловодпостач». -Шпак Володимир Володимирович (представник 
акціонера -Товариство з обмеженою відповідальністю «Єврокапіталінвест») 
(паспорт МС №325300 виданий Бучацьким РВ УМВС України в Тернопільській 
області 16.06.1998 року), не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Обрано на строк відповідно до Статуту ПрАТ 3 роки . Непогашеної судимості за 
корисливі злочини немає. Посади: фізична особа – підприємець.

3. У зв'язку з закінченням повноважень Ревізійної комісії відкликати з по-
сад:  - Голову Ревізійної комісії Пантелеєнко Олену Олегівну ( паспорт серії МЕ 
№822506, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України у місті Києві 22.12.2008 року, 
володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,71%).  Обрана на строк від-
повідно до Статуту ПрАТ 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. - члена ревізійної комісії Тарасенко Світлану Миколаївну (пас-
порт серії МА 348312, виданий Конотопським РВ УМВС України 16.12.1997) во-
лодіє часткою в статутному капіталі товариства 0,000109%. Обрана на строк 
відповідно до Статуту ПрАТ 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. - члена ревізійної комісії Набойщикову Галину Володими-
рівну (паспорт КА №022421 виданий Личаківським РВ УМВС України в Львів-
ській області13.10.1995 року), володіє часткою в статутному капіталі товариства 
0,001269%. Обрана на строк відповідно до Статуту ПрАТ 1 рік . Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

4. Обрати Голову та членів Ревізійної комісії: - Головою Ревізійної комісії 
Пантелеєнко Олену Олегівну ( паспорт серії МЕ №822506, виданий Голосіїв-

ським РУ ГУ МВС України у місті Києві 22.12.2008 року, володіє часткою в ста-
тутному капіталі товариства 0,71%).  Обрана на строк відповідно до Статуту 
ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посади: менеджер зовнішньо-економічної діяльності представництва в м.Києві 
ПрАТ. - членом ревізійної комісії Тарасенко Світлану Миколаївну (паспорт се-
рії МА 348312, виданий Конотопським РВ УМВС України 16.12.1997) володіє 
часткою в статутному капіталі товариства 0,000109%. Обрана на строк відпо-
відно до Статуту ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Посади: економіст ПЕС ПрАТ. - членом ревізійної комісії 
Набойщикову Галину Володимирівну (паспорт КА №022421 виданий Личаків-
ським РВ УМВС України в Львівській області 13.10.1995 року), володіє част-
кою в статутному капіталі товариства 0,001269%. Обрана на строк відповідно 
до Статуту ПрАТ 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Посади: директор ТзОВ «Геос-Львів».

5. 30.04.2018 року згідно Статуту ПрАТ «Конотопський арматурний за-
вод» Наглядовою радою ПрАТ «Конотопський арматурний завод», протокол 
№ 1 від 30.04.2018 року прийнято слідуюче рішення: 1) Обрати Головою На-
глядової ради ПрАТ «Конотопський арматурний завод» Ревякіна Олександ-
ра Миколайовича ( паспорт СН № 397401 виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві 16 січня 1996 року). Часткою в статутному капіталі товари-
ства не володіє. Обраний на строк відповідно до Статуту ПрАТ на 3 роки. 
Посада, яку займав – пенсіонер, голова Наглядової ради. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Генеральний директор  с.в.Гужва

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  

«Малинський каменедробильний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 04011905
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, 

селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36
5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mkdz.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 

прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, 
щодо яких є заінтересованість, а саме договорів поруки щодо забезпечен-
ня наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят 
шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії до 
20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50 740 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 - 89,39%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 024 314 штук 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 6 017 729 штук
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 5107422 голосів, 

що становить 84,87% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених догово-
рів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» код ЄДРПОУ 
24584514 (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (акціонер Това-
риства, член Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, 
щодо яких є заінтересованість, а саме договорів поруки щодо забезпечен-
ня наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 

21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят 
чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком дії 
до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50 740 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 - 53,95%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 024 314 штук
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 6 017 729 штук
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 5107422 голосів, 

що становить 84,87% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.»ПРОТИ» - 0 голосів, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених догово-
рів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» код ЄДРПОУ 
24584514 (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (акціонер Това-
риства, член Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, 
щодо яких є заінтересованість, а саме договорів поруки щодо забезпечен-
ня наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Генераль-
ного договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) 
гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою не більше 17% річних.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50 740 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 - 157,7%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 024 314 штук 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 6 017 729 штук
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 5107422 голосів, 

що становить 84,87% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.»ПРОТИ» - 0 голосів, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених догово-
рів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» код ЄДРПОУ 
24584514 (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (акціонер Това-
риства, член Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

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

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

Директор  онопрієнко Ігор Миколайович
02.05.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «МаЛинсЬкиЙ каМенеДроБиЛЬниЙ ЗавоД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВРИБГОСП»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
21524641; 3. Місцезнаходження: 01013, м. Київ вул. Промислова, 4; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (044) 207-03-35; (044) 207-03-35; 5. Електрон-
на поштова адреса: i.melnychenko@dartkiev.com; 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://kievribgosp.pat.ua/; 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi 
про змiну складу посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення. Повноваження Члена Правління Товариства 
Лук'янчук Ольги Сергіївни припинено 27.04.2018 р. у зв'язку із заявою про 
звільнення з посади Члена Правління. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними 
загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 27.04.2018 (Про-
токол вiд 27.04.2018 р.). Повноваження Голови Наглядової ради Товариства 
Мельниченко Ірини Віталіївни припинено 27.04.2018 р. Особа є представни-
ком акціонера ТОВ «ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД», яке володіє часткою у статутному 
капіталі у розмірі 61,0099%. Підстави для прийняття рішення: пропозиція ак-
ціонерів переобрати весь склад Наглядової ради у зв’язку із заявою одного з 
Членів Наглядової ради припинити його повноваження. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Рiшення 
прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 
27.04.2018 (Протокол вiд 27.04.2018 р.). Повноваження Члена Наглядової 
ради Товариства Басараба Івана Андрійовича припинено 27.04.2018 р. Особа 
є представником акціонера ТОВ «ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД», яке володіє част-
кою у статутному капіталі у розмірі 61,0099%. Підстави для прийняття рішен-
ня: пропозиція акціонерів переобрати весь склад Наглядової ради у зв’язку із 
заявою одного з Членів Наглядової ради припинити його повноваження. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 
27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів То-
вариства, що відбулися 27.04.2018 (Протокол вiд 27.04.2018 р.). Повнова-
ження Члена Наглядової ради Товариства Небоги Георгiя Iвановича припи-
нено 27.04.2018 р. Підстави для прийняття рішення: пропозиція акціонерів 
переобрати весь склад Наглядової ради у зв’язку із заявою одного з Членів 
Наглядової ради припинити його повноваження. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Особа володіє часткою у статутному капіталі у 
розмірі 0,0098%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 
27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів То-
вариства, що відбулися 27.04.2018 (Протокол вiд 27.04.2018 р.). Повнова-
ження Члена Наглядової ради Товариства Голінки Любов Іванівни припинено 
27.04.2018 р. Підстави для прийняття рішення: пропозиція акціонерів пере-
обрати весь склад Наглядової ради у зв’язку з її заявою припинити повно-
важення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Особа 
володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0082%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Рiшення при-
йнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 
27.04.2018 (Протокол вiд 27.04.2018 р.). Повноваження Члена Наглядової 
ради Товариства Крамарева Геннадiя Вiталiйовича припинено 27.04.2018 р. 
Підстави для прийняття рішення: пропозиція акціонерів переобрати весь 
склад Наглядової ради у зв’язку із заявою одного з Членів Наглядової ради 
припинити його повноваження. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них данних. Особа володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,00001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. 
Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що 
відбулися 27.04.2018 (Протокол вiд 27.04.2018 р.). Повноваження Голови Ре-
візійної комісії Товариства Григоренко Катерини Борисівни припинено 
27.04.2018 р. Особа є представником акціонера ТОВ «АСТРА-IНВЕСТ», яке 
володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 33,5877%. Підстави для при-
йняття рішення: пропозиція акціонерів переобрати весь склад Наглядової 
ради у зв’язку із заявою одного з Членів Ревізійної комісії припинити його 
повноваження. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.  
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 24.04.2015 р. по 27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними збо-
рами акціонерів Товариства, що відбулися 27.04.2018 (Протокол вiд 
27.04.2018 р.). Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Каденко 
Олени Олександрівни припинено 27.04.2018 р. Особа є представником акці-
онера ТОВ «АСТРА-IНВЕСТ», яке володіє часткою у статутному капіталі у 
розмірі 33,5877%. Підстави для прийняття рішення: пропозиція акціонерів 
переобрати весь склад Наглядової ради у зв’язку з її заявою припинити по-

вноваження. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акція-
ми Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
24.04.2015 р. по 27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів Товариства, що відбулися 27.04.2018 (Протокол вiд 
27.04.2018  р.). Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Строй Те-
тяни Анатоліївни припинено 27.04.2018 р. Особа є представником акціонера 
ТОВ «АСТРА-IНВЕСТ», яке володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 
33,5877%. Підстави для прийняття рішення: пропозиція акціонерів переоб-
рати весь склад Наглядової ради у зв’язку із заявою одного з Членів Ревізій-
ної комісії припинити його повноваження. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 24.04.2015 р. по 27.04.2018 р. Рiшення прийнято річними 
загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 27.04.2018 (Про-
токол вiд 27.04.2018 р.). Членом Правління Товариства обрано Туровського 
Романа Валентиновича 27.04.2018 р. на підставі пропозиції акціонерів та зго-
дою Туровського Р.В. виконувати обов’язки Члена Правління Товариства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу: до 28.04.2020 р. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: ДП «ЛІДЕР-2000», контролер. 
Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що 
відбулися 27.04.2018 (Протокол вiд 27.04.2018 р.). Річні загальні збори 
акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 27.04.2018 року) обрали Мельниченко 
Ірину Віталіївну на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової 
ради (Протокол № 3 вiд 27.04.2018 р.) обрали її Головою Наглядової ради, 
згiдно Статуту Товариства. Мельниченко І.В. є представником акціонера 
ТОВ  «ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД», яке володіє часткою у статутному капіталі у 
розмірі 61,0099%. Рішення прийнято у зв’язку із необхідністю обрати Нагля-
дову раду на новий строк. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий ди-
ректор ТОВ «ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ», Голова Наглядової ради ПрАТ «Ки-
їврибгосп». Річні загальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 
27.04.2018 року) обрали Басараба Івана Андрійовича на посаду Члена На-
глядової ради. Басараб І.А. є представником акціонера ТОВ «ЕТАЛОНІН-
ВЕСТ ЛТД», яке володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 61,0099%. 
Рішення прийнято у зв’язку із необхідністю обрати Наглядову раду на новий 
строк. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Това-
риства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор 
ТОВ  «ЕТАЛОНIНВЕСТ ЛТД», Член Наглядової ради ПрАТ «Київрибгосп».
Річні загальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 27.04.2018 року) 
обрали Небогу Георгiя Iвановича на посаду Члена Наглядової ради. Рішення 
прийнято у зв’язку із необхідністю обрати Наглядову раду на новий строк. 
Особа володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0098%. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не воло-
діє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, 
на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: заступник директора Державне підприємство «Тех-
рибвод», Член Наглядової ради ПрАТ «Київрибгосп».Річні загальні збори 
акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 27.04.2018 року) обрали Романюк Оле-
ну Василівну на посаду Члена Наглядової ради. Романюк О.В. є представни-
ком акціонера ТОВ «ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД», яке володіє часткою у статутно-
му капіталі у розмірі 61,0099%. Рішення прийнято у зв’язку із необхідністю 
обрати Наглядову раду на новий строк. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 
«ЕКСКЛЮЗИВСЕРВІС ЛТД», бухгалтер. Річні загальні збори акцiонерiв Това-
риства (Протокол вiд 27.04.2018 року) обрали Крамарева Геннадiя 
Вiталiйовича на посаду Члена Наглядової ради. Рішення прийнято у зв’язку 
із необхідністю обрати Наглядову раду на новий строк. Особа володіє част-
кою у статутному капіталі у розмірі 0,00001%. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: Голова правління-Генеральний директор ПАТ «Український на-
фтогазовий інститут», Член Наглядової ради ПрАТ «Київрибгосп».Річні за-
гальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 27.04.2018 року) обрали 
Григоренко Катерину Борисівну на посаду Члена Ревізійної комісії, а 
засiдання Ревізійної комісії (Протокол № 1 вiд 27.04.2018 р.) обрали її Голо-
вою Ревізійної комісії, згiдно Статуту Товариства. Особа є представником 
акціонера ТОВ «АСТРА-IНВЕСТ», яке влодіє часткою в статутному капiталi 
емiтента: 33,5877%. Рішення прийнято у зв’язку із необхідністю обрати Реві-
зійну комісію на новий строк. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
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корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу:  
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: го-
ловний бухгалтер ТОВ «Промисловий холдинг», головний бухгалтер ТОВ 
«УКРФІНІНВЕСТ», Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Київрибгосп». Річні за-
гальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 27.04.2018 року) обрали 
Клімковську Світлану Миколаївну на посаду Члена Ревізійної комісії. Особа 
є представником акціонера ТОВ «АСТРА-IНВЕСТ», яке влодіє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента: 33,5877%. Рішення прийнято у зв’язку із необхід-
ністю обрати Ревізійну комісію на новий строк. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: ДП «ЛІДЕР-2000», бухгалтер.Річні загальні збори акцiонерiв То-

вариства (Протокол вiд 27.04.2018 року) обрали Строй Тетяну Анатоліївну на 
посаду Члена Ревізійної комісії. Особа є представником акціонера 
ТОВ  «АСТРА-IНВЕСТ», яке влодіє часткою в статутному капiталi емiтента: 
33,5877%. Рішення прийнято у зв’язку із необхідністю обрати Ревізійну комі-
сію на новий строк. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, 
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгал-
тер ДП «ЛІДЕР-2000», Член Ревізійної комісії ПрАТ «Київрибгосп».

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння Геращенко Дмитро Федорович.

ПовІДоМЛення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИ-
БОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ 00476808
3. Місцезнаходження вул. Чкалова, 58, смт Меджибіж, Летичівський район, 

Хмельницька область, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (0382) 77-66-36
5. Електронна поштова адреса info@hrh.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://hrh.km.ua
7. Вид особливої інформації: про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
1. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» №1/2018 від 27.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена наглядової ради – Почап-
ського Миколи Олександровича.

Почапський М.О. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 28.04.2017 р. Строк протягом якого особа перебувала на посадi го-
лови наглядової ради: з 28.04.2017 р. Акцiями емiтента володiє у розмiрi 
0,000011 % вiд статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

2. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» №1/2018 від 27.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена наглядової ради – Обор-
ського Віктора Петровича.

Оборський В.П. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 28.04.2017 р. Акцiями емiтента володiє у розмiрi 0,000033 % вiд 
статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

3. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» №1/2018 від 27.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Косенко 
Олени Миколаївни.

Косенко О.М. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена ревізійної комі-

сії: з 28.04.2015 р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Нікого не призначено (не обрано) на посаду замість особи повноважен-
ня якої припинено.

4. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» №1/2018 від 27.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Вакалюк 
Яни Вікторівни.

Вакалюк Я.В. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена ревізійної комі-

сії: з 28.04.2015 р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Нікого не призначено (не обрано) на 
посаду замість особи повноваження якої припинено.

5. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» №1/2018 від 27.04.2018 р. 

на посаду члена наглядової ради обрано акціонера ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬ-

КЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО» – Почапського Миколу Олександровича.

Почапський М.О. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу - до наступних річних зборів 

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Акцiями емiтента володiє у розмiрi 0,000011 % вiд статутного капiталу. 
Iншi посади якi обiймала посадова особа: Голова наглядової ради 
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» №1/2018 від 27.04.2018 р. 

на посаду члена наглядової ради обрано акціонера ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬ-
КЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО» – Оборського Віктора Петровича.

Оборський В.П. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу - до наступних річних зборів 

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Акцiями емiтента володiє у розмiрi 0,000033 % вiд статутного капiталу. 
Iншi посади якi обiймала посадова особа: член наглядової ради 
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
7. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» №1/2018 від 27.04.2018 р. 

на посаду члена наглядової ради (незалежного директора) обрано – 
Грициняка Ігоря Івановича.

Грициняк І.І. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу - до наступних річних зборів 

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Акцiями емiтента не володiє. Iншi посади якi обiймала посадова особа: 
Директор Інституту рибного господарства НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
8. На пiдставi протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» від 27.04.2018 р. 

на посаду голови наглядової ради обрано акціонера ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» – Почапського Миколу Олександровича.

Почапський М.О. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу - до наступних річних зборів 

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Акцiями емiтента володiє у розмiрi 0,000011 % вiд статутного капiталу. 
Iншi посади якi обiймала посадова особа: Голова наглядової ради 
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ІІІ. Підпис

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

 Директор _________ 
(підпис)

І.в. сладковський 
(ініціали та прізвище керівника)

27.04.2018 
(дата)

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ХМеЛЬницЬке вироБниЧе 
сІЛЬсЬкоГосПоДарсЬко – риБовоДне ПІДПриЄМство»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«Одесавтотранс»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22479374
3. Місцезнаходження емітента: 65039 м.Одеса вул. Транспортна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0487207534 0487207534
5. Електронна поштова адреса емітента: OAT@odessabus.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.avtovokzal.od.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради Сардарян Сурени Хачатуровичи 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Повноваження Члена Наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства.Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Повноваження Члена Наглядової ради Сардарян Миколайя Хачатурови-
ча (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018  р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Повноваження Члена Наглядової ради Сардарян Рубiни Рубеновни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Повноваження Члена Наглядової ради Шилiнговської Надiї Вiкторiвни 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Повноваження Члена Наглядової ради Жуковського Анатолiя Вiкторовича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.0015% на суму 20.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог 
чинного законодавства.

Повноваження Члена Наглядової ради Григорьянц Карена Грантовича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: 30.04.2016р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Голову Наглядової ради Сардарян Сурена Хачатуровича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступ-
них рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: пре-
зидента Концерну, генеральний директора, голова наглядової ради. Рiшення 
прийнято Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою Товариства 
. Посадова особа є представником акцiонера Сардарян Карiне Рафiкiвни. Об-
грунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Сардарян Карiне Рафiковна (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.40000% на суму 98734.25 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: пенсiонерка, член наглядової ради. Рiшення прийня-
то Загальними зборами Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Член Наглядової ради Сардаряна Миколая Хачатуровича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступ-
них рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: дирек-
тор, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товари-
ства. Посадова особа є представником акцiонера Сардарян Карiне Рафiковни. 
Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Сардарян Рубiну Рубеновну (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
начальник вiддiлу ЗЕД, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера Сар-
дарян Карiне Рафiковни. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Шилiнговську Надiю Вiкторiвну (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
менеджер з адмiнiстративної дiяльностi, член наглядової ради. Рiшення 
прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представни-
ком акцiонера Сардарян Карiне Рафiковни. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Жуковського Анатолiя Вiкторовича (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00150% на 
суму 20.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: офiс-менеджер, менеджер по 
адмiнiстративнiй дiяльностi, член наглядової ради. Рiшення прийнято За-
гальними зборами Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтуван-
ня змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Григорьянц Карена Грантовича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу:до на-
ступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
директор, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами 
Товариства. Посадова особа є акцiонером, представником акцiонера або 
групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або 
акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.Посадова особа є пред-
ставником акцiонера Сардарян Карiне Рафiковни. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Сардарян Вiталiя Станiславовича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 30.04.2016 р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Акопджанян Романа Драстамато-
вича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 30.04.2016 р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Карауш Надiї Петрiвни (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04930% на суму 
657.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2016 р. Рiшення при-
йнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: переобрання згiдно вимог чинного законодавства.

Голову Ревiзiйної комiсiї Сардарян Вiталiя Станiславовича (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу:3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер, бухгалтер, 
керiвник аудиторської служби Концерну, вiце-президент з фiнансiв, заступ-
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ник начальник автостанцiї, голова ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято За-
гальними зборами Товариства та Ревiзiйною комiсiєю. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної комiсiї Акопджанян Романа Драстаматовича (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.201р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, члена правлiння, 
член ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. 
Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної комiсiї Карауш Надiю Петрiвну (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04930% на 

суму 657.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: менеджер, бухгалтер, керiвник аудиторської служ-
би Концерну, вiце-президент з фiнансiв. член ревiзiйної комiсiї. Рiшення 
прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

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

3.2. Найменування посади.
в.о. генерального директор ____________ Жикова Iрина сергiївна

М.П.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«сокiл»; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31129524; 3. Міс-
цезнаходження емітента - 27641 кiровоградський р/н., село соколiвське, 
проспект комсомольський, 17; 4. Міжміський код, телефон та факс емі-
тента - (0522) 310436 (0522) 310436; 5. Електронна поштова адреса 
емітента - prat_sokil@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - 
http://sokol.emitents.net.ua/ua/; 7. Вид особливої інформації - 

1). вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента; 
2).  відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв.

2. текст повідомлення
1). Повноваження Голова Наглядової ради Онул Леонiд Петрович 

(паспорт: серiя ЕВ номер 078270 виданий 2004 Кiровським ВМ 
Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 12.11.2004) 
припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 8.00000% на суму 11800.00 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2017 по 30.04.2018 року. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СОКIЛ» про-
токол № 1 вiд 30.04.2018 року. Повноваження Член Наглядової ради Єго-
рова Ольга Григорiвна - представник акцiонера Онул Валентини 
Григорiвни (паспорт: серiя ЕА номер 215145 виданий Кiровським РВ 
УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.12.1996) припинено 
30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2017 по 
30.04.2018 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «СОКIЛ» протокол № 1 вiд 30.04.2018 року. Голова Наглядової 
ради Кириченко Павло Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 640454 
виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 
14.07.1999) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних зборiв 
товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
26.01.2010р. - по даний час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НПК АСПА», директор. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв ПрАТ «СОКIЛ» протокол № 1 вiд 30.04.2018 року 
та Протоколом засiдання Наглядової ради № 1 вiд 30.04.2018 року. По-
садова особа Кириченко Павло Олександрович - представник акцiонера 
- Онул Валентини Григорiвни, якiй належить 620 шт. простих акцiй, що 
становить 62% акцiй АТ. Член Наглядової ради Кириченко Олена 
Олександрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 852985 виданий Ленiнським РВ 
УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.08.2001) обрано 30.04.2018 
р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - до наступних рiчних зборiв товариства, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 01.06.2017р. - по даний час - Ме-
неджер iз збуту, ТОВ «Гiдроавтоматицiя -Монтаж»; 09.01.2014р. - 
31.10.2014р. - експерт iз зовнiшньоекономiчних питань, ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НПК АСПА. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СОКIЛ» протокол № 1 вiд 
30.04.2018 року. Посадова особа Кириченко Олена Олександрiвна - 
представник акцiонера - Онул Валентини Григорiвни, якiй належить 
620 шт. простих акцiй що становить 62% акцiй АТ. Член Наглядової ради 
Легкий Микола Петрович (паспорт: серiя ЕА номер 540490 виданий 

Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.10.1998) об-
рано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних зборiв товариства, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - протягом останнiх 
п'яти рокiв не працював. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «СОКIЛ» протокол № 1 вiд 30.04.2018 року. Посадова 
особа Легкий Микола Петрович - представник акцiонера Онул Леонiда 
Петровича, який володiє 80 шт. простих акцiй товариства що становить 
8% акцiй АТ.

2). * дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв - 30.04.2018 року, найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «СОКIЛ»; 
* вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - По-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi 
в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру: « кредитнi та депозитнi 
угоди, або змiни до них; « угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням 
виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством 
або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, 
поруки тощо); « угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оператив-
не управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); 
« угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i обо-
ротними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);  
« договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення 
до них та пов'язанi з ними угоди; « цивiльно-правовi угоди щодо придбан-
ня 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 проведен-
ня ремонтно-будiвельних робiт; * гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 
Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi  
5 (п'ять) мiльйонiв гривень; * вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року - 273,8  тис. грн.; 
* спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 1826,15050%; * Загальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до 
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 
3  акцiонери, якi в загальнiй кiлькостi володiють 1000 простими iменними 
акцiями. Загальна кiлькiсть акцiонерiв, якi мають голосуючi акцiї у 
Товариствi - 3 акцiонери, що спiльно володiють 1000 голосами. Загальна 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах - 3 акцiонери, що 
володiють 1000 голосами, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв Товариства, що мають голосуючi акцiї. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» - 1000 голосiв, що складає 100% 
голосiв присутнiх на зборах голосуючих акцiонерiв та 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв в Товариствi, якi мають голосуючi акцiї; «Про-
ти» - 0 голосiв, що складає 0 %; «Утрималися» - 0 голосiв, що складає 
0%, не брали участь у голосуваннi - 0, що складає 0 %, за бюлетенями, 
визнаними недiйсними 0, що складає 0 %.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний Директор ___________ онул валентина Григорiвна

М.П.

Приватне акцIонерне товариство «сокIЛ»
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Прат «ПроМстроЙМонтаЖ», код ЄДрПоУ 32737481, адреса: 84301, 
м.краматорськ, Донецька обл., вул. Двiрцева, 10, к.69; (06264) 49755

відомості про зміну складу посадових осіб емітента: 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 01-2018 від 

28.04.2018р.): - достроково звільнено з посади Голови наглядової ради, у зв’язку 
зі змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Мiнiна Михайла Григорови-
ча, паспорт ВВ 086898, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй 
області 21.10.1997р. Перебував на посаді з 29.04.2016р. Посадова не є акціоне-
ром товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. - достроково звільнено повноваження члена наглядової ради, у зв’язку зі 
змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Машненкова Костянтина 
Анатолiйовича, паспорт ВА 446146, виданий Краматорським МВ УМВС України 
в Донецькiй області 23.05.1996р. Перебував на посаді з 29.04.2016р.Посадовій 
особі належать 2500 простих іменних акцій, що складає 50,0 % статутного капі-
талу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - достро-
ково припинено повноваження члена наглядової ради, у зв’язку зі змінами щодо 
викладення Статуту у новій редакції, Краснокутського Олександра Вікторовича, 
паспорт ВК 883609, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй об-
ласті 24.01.2012р. Посадовій особі належать 495 простих іменних акцій, що скла-
дає 9,9% статутного капіталу. Перебував на посаді з 29.04.2016р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. - призначено на посаду Голо-
ви наглядової ради Машненкова Костянтина Анатолiйовича, паспорт ВА 446146, 
виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 23.05.1996р. По-
садову особу обрано на посаду терміном на 3 роки. Посадовій особі належать 
2500 простих іменних акцій, що складає 50,0 % статутного капіталу. Протягом 

останніх 5 років посадова особа займає посаду Генерального директора в 
ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН», генерального директора ТОВ «МАКОН 
ЛТД», доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Донбаського інституту 
техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет іме-
ні академіка Юрія Бугая». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. - обрано на наступний термін члена наглядової ради Краснокут-
ського Олександра Вікторовича, паспорт ВК 883609, виданий Краматорським 
МВ УМВС України в Донецькiй області 24.01.2012р. Посадовій особі належать 
495 простих іменних акцій, що складає 9,9% статутного капіталу. Посадову особу 
обрано на посаду терміном на 3 роки. Протягом останніх 5 років зареєстрований 
як приватний підприємець, володіє кафе «Прем'єр» за адресою: м. Краматорськ, 
вул. Двірцева, б.4 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. - призначено на посаду члена наглядової ради Внукову Надiю Анатолiївну, 
паспорт 001575705, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй об-
ласті 22.02.2018р. Посадову особу обрано на посаду терміном на 3 роки. Поса-
довій особі належать 2005 простих іменних акцій, що складає 40,1% статутного 
капіталу. Посадова особа не є працівником Товариства. Займає посаду керуючої 
справами ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН», код за ЄДРПОУ 20387067ТОВ 
«МАКОН ЛТД», код за ЄДРПОУ 20334631, місцезнаходження: 84301, м. Крама-
торськ, Донецької області, вул. Двірцева, б. 6. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. - призначено на посаду директора департамен-
ту з правових питань, у зв’язку зі змінами щодо викладення Статуту у новій 
редакції, Плакса Андрія Вікторовича. Посадова особа не давала згоди оприлюд-
нення її паспортних даних. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займав про-
тягом останніх 5 років:; ТОВ «МАКОН ЛТД» - юрисконсульт, юрист. Часткою у 

Прат «ПроМстроЙМонтаЖ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Тараса Шевченка,33,  

поверх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 30.04.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖ-
ЖЯІНВЕСТ» (далі -Товариство) - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: укладення додаткової угоди від 24.07.2015 до до-
говору за позики від 19.11.2007 між Товариством та Бета Проперті Ме-
неджмент (Кіпр), предмет угоди: зміна банківських реквізитів, та розміру 
виплат по позиці.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 1110731,14 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 607351,80 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 182,88%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, 
тому що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реє-
страційним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за 
адресою: Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Ніко-
сія, Кіпр (12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, 

Cyprus), якому належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій 
Товариства, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства, наведена в перерахунку в гривні по офіційному 
курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 30.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖ-
ЖЯІНВЕСТ» (далі -Товариство) - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: укладення додаткової угоди від 24.07.2015 до до-
говору за позики від 19.10.2010 між Товариством та Бета Проперті Ме-
неджмент (Кіпр), предмет угоди: зміна банківських реквізитів, та розміру 
виплат по позиці.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 526048,94 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 607351,80 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 86,61%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, 
тому що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реє-
страційним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за 
адресою: Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Ніко-
сія, Кіпр (12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, 
Cyprus), якому належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій 
Товариства, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства, наведена в перерахунку в гривні по офіційному 
курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину. 

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

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

2. Генеральний директор  Бiлощицький в.Д.
02.05.2018

Приватне акцIонерне товариство «ЛIвоБереЖЖяIнвест»
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статутному капіталі емітента не володіє Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. - призначено на посаду виконавчого директора (за су-
місництвом), у зв’язку зі змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Пав-
ленка Миколу Івановича. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її пас-
портних даних. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займав протягом останніх 
5 років: ТОВ «ДИВИКОМ» – заступник директора з капітального будівництва; 
ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» - виконавець робіт; ТОВ «СБМУ-Новація» - го-
ловний інженер; ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» - головний інженер. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. - призначено на посаду фінансового директора (за су-
місництвом), у зв’язку зі змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Тро-
фименко Тетяну Миколаївну. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її 
паспортних даних. Термін повноважень 3 роки. Протягом останніх 5 років займа-

ла посаду головного бухгалтера ПрАТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ». Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. - призначено на посаду директора з економіки (за су-
місництвом), у зв’язку зі змінами щодо викладення Статуту у новій редакції, Ки-
риченка Володимира Івановича. Посадова особа не давала згоди оприлюднен-
ня її паспортних даних. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займав протягом 
останніх 5 років: ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН – юрисконсульт;  
ТОВ «МАКОН ЛТД» - юрисконсульт. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством. в.о. генерального директора Прат «ПроМстроЙМонтаЖ» 
в.М.сухін 28.04.2018р.

ПовІДоМЛення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

СТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 00479907
3. Місцезнаходження: вул. Космонавтів, буд. 32, м. Одеса, Україна,  

поштовий індекс 65078
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 766-18-92
5. Електронна поштова адреса: info@umbs.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://umbs.od.ua
7. Вид особливої інформації: про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
1. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-

медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена наглядової ради – Сидорен-
ко Ульяни Вiкторiвни.

Сидоренко У.В. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 21.04.2017 р. Строк протягом якого особа перебувала на посадi го-
лови наглядової ради: з 21.04.2017 р. Акцiями емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена наглядової ради – Акімової 
Тетяни Сергіївни.

Акімова Т.С. не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 21.04.2017 р. Акцiями емiтента володiє у розмірі 0,000093 відсотків 
від статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

3. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена наглядової ради – Агаркова 
Євгенiя Юрiйовича.

Агарков Є.Ю. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 21.04.2017 р. Акцiями емiтента володiє у розмірі 0,000046 відсотків 
від статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

4. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена наглядової ради – Дмитрен-
ко Олександра Васильовича.

Дмитренко О.В. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 21.04.2017 р. Акцiями емiтента володiє у розмірі 0,000093 відсотків 
від статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

5. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. та у зв'язку із закінченням строку 
повноважень припинено повноваження члена наглядової ради – Обор-
ського Вiктора Петровича.

Оборський В.П. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 21.04.2017 р. Акцiями емiтента не володiє, є представником 
акцiонера ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

6. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. припинено повноваження члена 

ревізійної комісії – Староконь Дмитра Миколайовича.
Староконь Д. М. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена ревізійної комі-

сії: з 28.04.2016 р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Нікого не призначено (не обрано) на посаду замість особи повноважен-
ня якої припинено.

7. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. припинено повноваження члена 
ревізійної комісії – Шепель Iвана Анатолiйовича.

Шепель І.А. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена ревізійної комі-

сії: з 28.04.2016 р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

Нікого не призначено (не обрано) на посаду замість особи повноважен-
ня якої припинено.

8. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. припинено повноваження члена 
ревізійної комісії – Борисенко Iвана Iвановича.

Борисенко I. I. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена ревізійної комі-

сії: з 28.04.2016 р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

Нікого не призначено (не обрано) на посаду замість особи повноважен-
ня якої припинено.

9. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Півден-
медбіосинтез» №1/2018 від 28.04.2018 р. обрано членом наглядової ради 
– Сидоренко Ульяну Вiкторiвну.

Сидоренко У.В. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє, не є назалежним членом наглядової ради, 

є представником акціонера компанії NAVARO DEVELOPMENT LIMITED.
Iншi посади якi обiймала посадова особа: голова наглядової ради 

ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
10. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ППІ «Пів-

денмедбіосинтез»» №1/2018 від 28.04.2018 р. обрано членом наглядової 
ради – Федяєву Наталію Василівну.

Федяєва Н.В. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє, не є незалежним членом наглядової ради, 

є представником акціонера компанії NAVARO DEVELOPMENT LIMITED.
Iншi посади якi обiймала посадова особа: старший бухгалтер підприєм-

ства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
11. На пiдставi протоколу засідання наглядової ради ПАТ «ППІ «Півден-

медбіосинтез» від 28.04.2018 р. обрано головою наглядової ради – Сидо-
ренко Ульяну Вiкторiвну.

Сидоренко У.В. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє, не є назалежним членом наглядової ради, 

є представником акціонера компанії NAVARO DEVELOPMENT LIMITED.
Iншi посади якi обiймала посадова особа: голова наглядової ради 

ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

 Генеральний директор _________ 
(підпис)

Д.М. Зубов 
(ініціали та прізвище керівника)

02.05.2018 
(дата)

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ПроектноПоШУковиЙ ІнститУт «ПІвДенМеДБІосинтеЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МАКАРIВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ 00904701
3. Місцезнаходження 08004, Київська обл., Макарів-

ський р-н,
с. Калинiвка, вул. Київська, 107

4. Міжміський код, телефон та факс (04578)33634; 33634
5. Електронна поштова адреса makarivrap@cc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

00904701.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
30 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Макарiвський райагропостач» (Протокол №1 вiд 

30.04.2018р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв:

- Договiр на продаж майнового комплексу, розташованого за адресою: 
08004, Київська обл., Макарiвський р-н, с. Калинiвка, вул. Київська, 107-А. 
Ринкова вартiсть майна 385 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 687 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 56,04%. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй 269715 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах 268035 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення 268035 шт. та «проти» прийняття 
рiшення0.

- Договiр на продаж земельної дiлянки 1,1081 гектара, розташованої за 
адресою: 08004, Київська обл., Макарiвський р-н, с. Калинiвка, вул. Київ-
ська, 107-А. Цiльове призначення земельної дiлянки: для розмiщення та 
експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд 
пiдприємств переробної, машинобудiвної та iншої промисловостi, для 
комерцiйного використання (обслуговування виробничої бази). Ринкова 
вартiсть 342 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 687 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 49,78%. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй 269715 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах 268035 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-

Приватне акцIонерне товариство «МакарIвсЬкиЙ раЙаГроПостаЧ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство  

«Пинязевицький кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 01374553
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н,  

смт. Гранітне, вул. Шевченка, буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-6-85-07, 04133-6-85-07
5. Електронна поштова адреса: pyniazyv_k31@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 

прийняте рішення надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме догово-
рів поруки щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят 
шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії до 
20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 34 381 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 - 131,92%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1 733 944 штуки 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1 733 940 голосів, 

що становить 99,9998% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених догово-
рів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член Наглядової 
ради), Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» код ЄДРПОУ 
24584514 (Диняк С.В. є генеральним директором ТОВ «Юнігран»).

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме догово-
рів поруки щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 

21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят 
чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком дії 
до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 34 381 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 - 79,62%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1 733 944 штуки 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1 733 940 голосів, 

що становить 99,9998% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених догово-
рів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член Наглядової 
ради), Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» код ЄДРПОУ 
24584514 (Диняк С.В. є генеральним директором ТОВ «Юнігран»).

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме догово-
рів поруки щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Генераль-
ного договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) 
гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою не більше 17% річних

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 34 381 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 - 232,69%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1 733 944 штуки 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1 733 940 голосів, 

що становить 99,9998% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених догово-
рів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Диняк Сергій Васильович (акціонер Товариства, член Наглядової 
ради), Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран» код ЄДРПОУ 
24584514 (Диняк С.В. є генеральним директором ТОВ «Юнігран»).

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

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

2. Директор  онопрієнко Микола олександрович
02.05.2018

Приватне акцІонерне товариство «ПиняЗевицЬкиЙ кар’Єр»
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голосували «за» прийняття рiшення 268035 шт. та «проти» прийняття 
рiшення 0.

- Договiр на продаж земельної дiлянки 0,01 гектара. Ринкова вартiсть  
5 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 687 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 0,73%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 269715 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
268035 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення 268035 шт. та «проти» прийняття рiшення 0.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, статутом товариства не визначено додатко-
вих критерiїв.

Уповноважити на пiдписання значних правочинiв директора товари-
ства.

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 веремiєнко олександр 
володимирович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Науково-виробниче підприємство «Система»;2. Код за ЄДРПОУ: 
32133730;3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6;4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20;5.Електронна 
поштова адреса: bumagi@jst-systema.com;6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: systema-tv.com;7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-

пинені повноваження Голови Наглядової ради Кравченко Олега Олексан-
дровича у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.Акціями товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займав 
посаду Голови Наглядової ради з 13.11.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-
пинені повноваження заступника Голови Наглядової ради Бричковської 
Євгенії Миколаївни у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Акціями товариства не во-
лодіє.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Займала посаду заступника Голови Наглядової ради з 13.11.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-
пинені повноваження секретаря Наглядової ради Алейник Наталії Валері-
ївни у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано.Акціями товариства не володіє.Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займала посаду секре-
таря Наглядової ради з 13.11.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-
пинені повноваження члена Наглядової ради Смірнової Олени Володими-
рівни у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.Акціями товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займала 
посаду члена Наглядової ради з 09.10.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-
пинені повноваження члена Наглядової ради Тараненко Євгена Станісла-
вовича у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.Акціями товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займав 
посаду члена Наглядової ради з 09.10.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-
пинені повноваження члена Ревізійної комісії Іващенко Юлії Миколаївни у 
зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії.Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано.Акціями товариства не володіє.Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.Займала посаду члена 
Ревізійної комісії з 20.04.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-
пинені повноваження члена Ревізійної комісії Пашковської Наталії Георгіїв-
ни у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії.Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Володії акціями Товариства у кількості 
3060 шт., що складає 0,0025% статутного капіталу товариства.Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Була обрана на 
посаду члена Ревізійної комісії з 20.04.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. при-
пинені повноваження члена Ревізійної комісії Фонду державного майна 
України-юридичної особи у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної ко-
місії.Інформації про паспорті дані та непогашену судимість не надано, 

оскільки представник-юридична особа. Акціями Товариства на день роз-
криття інформації не володіє .Обраний на посаду члена Ревізійної комісії з 
20.04.2017р.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Наглядової ради Головчанського Ігоря Віталійовича- акціоне-
ра Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Володії 
акціями товариства у кількості 122208160 шт.що складає 99,99% статутно-
го капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інформація щодо посади, яку обіймав останні 5 років не 
надано. Обрано на посаду строком на 3 роки.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Наглядової ради Куницького Олександра Олеговича - пред-
ставника акціонера Товариства- Головчанського І.В. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Акціями товариства не володіє.Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо по-
сади, яку обіймав останні 5 років не надано. Обрано на посаду строком на 
3 роки.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Наглядової ради Гармаша Дениса Геннадійовича - представ-
ника акціонера Товариства- Головчанського І.В. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Акціями товариства не володіє.Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформацію щодо по-
сади, яку обіймав останні 5 років не надано. Обрано на посаду строком на 
3 роки.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Наглядової ради Шихкерімова Керіма Нурулаєвича- пред-
ставника акціонера Товариства- Головчанського І.В. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Акціями товариства не володіє.Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформацію щодо по-
сади, яку обіймав останні 5 років не надано. Обрано на посаду строком на 
3 роки.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Ревізійної комісії Шимиевич Богдана Ігоровича .Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.Акціями товариства не володіє.Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформацію 
щодо посади, яку обіймав останні 5 років не надано. Обрано на посаду 
строком на 3 роки.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Ревізійної комісії Кафанова Володимира Леонідовича.Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано.Акціями товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформа-
цію щодо посади, яку обіймав останні 5 років не надано. Обрано на посаду 
строком на 3 роки.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Ревізійної комісії Колінька Микиту Сергійовича .Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.Акціями товариства не володіє.Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформацію 
щодо посади, яку обіймав останні 5 років не надано. Обрано на посаду 
строком на 3 роки.

Рішенням загальних зборів авціонерів, які відбулися 27.04.2018р. об-
рано членом Наглядової ради Головчанського Богдана Ігоровича - пред-
ставника акціонера Товариства- Головчанського І.В. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Акціями товариства не володіє.Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо по-
сади, яку обіймав останні 5 років не надано. Обрано на посаду строком на 
3 роки.

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

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

2. Генеральний директор  вовк сергій анатолійович
27.04.2018

Приватне акцІонерне товариство
 «наУкововироБниЧе ПІДПриЄМство «систеМа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

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

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

РИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ»

2. Код за ЄДРПОУ 35917889
3. Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Міжміський код, телефон та факс 044 585-42-42 044 481-00-99
5. Електронна поштова адреса legal_dep@settlement.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.settlement.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках» (далi - Товариство), якi вiдбулися 
27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинено по-
вноваження голови Спостережної ради Супруна Андрiя Володимиро-
вича (фiзичною особою не надано згоду на розкриття паспортних да-
них). Супрун А.В. перебував на посадi голови Спостережної ради 
Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа акцiями Товариства не 
володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено 
закiнченням строку повноважень Спостережної ради.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (про-
токол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спо-
стережної ради Миндаугаса Бакаса (фiзичною особою не надано згоду 
на розкриття паспортних даних). Миндаугас Бакас перебував на посадi 
члена Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа 
акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спостережної ради.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (про-
токол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спо-
стережної ради Манжуловського Святослава Всеволодовича (фiзична 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Манжулов-
ський С.В. перебував на посадi члена Спостережної ради Товариства з 
27.04.2017 р. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у пер-
сональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку по-
вноважень Спостережної ради.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках» , якi вiдбулися 27.04.2018 року (про-
токол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спо-
стережної ради Селякової Наталiї Миколаївни (фiзична особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних). Селякова Н.М. перебувала 
на посадi члена Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична 
особа акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спосте-
режної ради.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (прото-
кол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спосте-
режної ради Мiтюкова Iгоря Олександровича (фiзична особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних). Мiтюков I.О. перебував на посадi 
члена Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа 
акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спостережної ради.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (про-
токол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради 
(Спостережної ради, Ради банку) головою Наглядової ради (Спосте-
режної ради, Ради банку) Супруна Андрiя Володимировича (посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до при-
пинення повноважень голови Наглядової ради (Спостережної ради, 
Ради банку). Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова 
особа обiймала такi посади: з березня 2007 р. по жовтень 2015 р. на-
чальник Депозитарного вiддiлу АТ «ОТП Банк»; з жовтня 2015 р. по 
теперiшнiй час начальник Управлiння Депозитарної дiяльностi 
Нацiонального банку України. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено 
припиненням повноважень попереднього складу Спостережної ради. 
Супрун А.В. є представником акцiонера Нацiонального банку України.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (про-
токол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради 
(Спостережної ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостереж-
ної ради, Ради банку) Манжуловського Святослава Всеволодовича 
(посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) стро-
ком до припинення повноважень члена Наглядової ради (Спостереж-
ної ради, Ради банку). Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi 
посадова особа обiймала такi посади: з 01.03.2011 - начальник вiддiлу 
методологiї iнструментiв фондового ринку, Генеральний департамент 
грошово-кредитної полiтики Нацiонального банку України; з 
01.08.2013 р. - начальник вiддiлу контролю за фiнансовими iнвестицiями 
Нацiонального банку України, Генеральний департамент грошово-
кредитної полiтики Нацiонального банку України; з 29.12.2014 р. - на-
чальник Вiддiлу корпоративних прав, Департамент з корпоративних 
питань Нацiонального банку України; з 16.07.2015 дотепер - начальник 
Вiддiлу корпоративних прав Нацiонального банку України. Посадова 
особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього 
складу Спостережної ради. Манжуловський С.В. є представником 
акцiонера Нацiонального банку України.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (про-
токол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради 
(Спостережної ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостереж-
ної ради, Ради банку) Миндаугаса Бакаса (посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повно-
важень члена Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). Про-
тягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала 
такi посади: 11.01.2012-01.06.2016 Президент та голова Правлiння АВ 
Центральний депозитарiй Литви; 02.06.2016 р. - дотепер голова 
Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України». Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено припинен-
ням повноважень попереднього складу Спостережної ради. Миндаугас 
Бакас є представником акцiонера публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України».

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол 
№ 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу 
посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради (Спостережної 
ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостережної ради, Ради 
банку) Селякову Наталiю Миколаївну (посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень члена 
Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). Протягом останнiх 
п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймає такi посади: з 2011 р. 

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «роЗраХУнковиЙ центр З оБсЛУГовУвання 
ДоГоворIв на ФIнансовиХ ринкаХ»
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керiвник групи банкiвського та фiнансового права ТОВ «Дентонс Юроп»; з 
жовтня 2016 по теперiшнiй час Член Наглядової ради публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України». Посадова 
особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього складу Спо-
стережної ради. Селякова Наталiя Миколаївна є незалежним директором 
Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Товариства. 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках», якi вiдбулися 27.04.2018 року (прото-
кол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 
складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради (Спо-
стережної ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостережної 
ради, Ради банку) Мiтюкова Iгоря Олександровича (посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення 
повноважень члена Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). 
Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала 

такi посади:2002 – ц/час ГО «Iнститут фiнансової полiтики», Генераль-
ний директор; 2007- 2016 р. Акцiонерна компанiя Феррекспо ПiЕлСi, 
Лондон, Незалежний директор; 2008-2014 рр. ТОВ «Морган Стенлi Укра-
їна», Керуючий директор; 2014 – ц/час ТОВ «Морган Стенлi Україна», 
Старший радник (поза штатом); 2017-ц/час Голова Наглядової ради 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»; 2017 – ц/час Член Спосте-
режної ради, незалежний член ПАТ «Розрахунковий центр». Посадова 
особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього складу Спо-
стережної ради. Мiтюков Iгор Олександрович є незалежним директором 
Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) 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 Правлiння  Шаповал Юрiй Iванович
(підпис) М.П.(ініціали та прізвище керівника )02.05.2018 (дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 33270581
3. Місцезнаходження 93403, Луганська область, м. Сєвєродо-

нецьк, вул. Пивоварова 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99

5. Електронна поштова адреса сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.azot.lg.ua/index.
php?page=osobliva_info&lng=ru

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

II. текст повідомлення
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Зайцева Володимира Миколайовича достроково 
припиненi рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. 
(протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.), у зв’язку iз закiнченням строку повнова-
жень, передбаченого п. 14.1. Статуту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ». 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» не володiє.
Пiдстава дострокового припинення повноважень - рiшення рiчних За-

гальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол вiд 30.04.2018 р. 
№ 17). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
У зв'язку з припиненням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, Зайцев 

В.М. склав повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДО-
НЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Старинського Анатолiя Павловича достроково 
припиненi рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. 
(протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.), у зв’язку iз закiнченням строку повнова-
жень, передбаченого п. 14.1. Статуту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ». 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» не володiє.
Пiдстава дострокового припинення повноважень - рiшення рiчних Загаль-

них зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол вiд 30.04.2018 р. № 17). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Староверова Олега Вiкторовича достроково 
припиненi рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. 
(протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.), у зв’язку iз закiнченням строку повнова-

жень, передбаченого п. 14.1. Статуту ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ». 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄД-

НАННЯ АЗОТ» не володiє.
Пiдстава дострокового припинення повноважень - рiшення рiчних Загаль-

них зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол вiд 30.04.2018 р. № 17). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2018 року  

(Протокол № 17 вiд 30 квiтня 2018 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Фармагу Свiтлану Петрiвну. 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою у статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ» не володiє.
Пiдстава призначення (обрання): рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (Протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.). 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: керiвник департа-

менту з внутрiшнього аудиту, член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної 
комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2018 року 
(Протокол № 17 вiд 30 квiтня 2018 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Леоненко Олену 
Василiвну. 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою у статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ» не володiє.
Пiдстава призначення (обрання): рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (Протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.).
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: керiвник департа-

менту з управлiнської звiтностi та планування. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2018 року 
(Протокол № 17 вiд 30 квiтня 2018 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Сологуб Анну 
Станiславiвну. 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою у статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ» не володiє.
Пiдстава призначення (обрання): рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: менеджер, менед-

жер з корпоративних фiнансiв. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

М.П. 02.05.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство “сЄвЄроДонецЬке оБ’ЄДнання аЗот”
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відомості про зміну складу посадових осіб 
Прат «Львiвський завод залiзобетонних виробiв №2»

код ЄДрПоУ01268101 Місцезнаходження: 79056, Львiв, Польова 44
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 

( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу 
товариства,переобираються органи правлiння i припинено повноваження 
Остання дата обрання -25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 
1,11%, ЦП-742,00 грн. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження. Остання дата обрання - 
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 7,89%, ЦП-5300,90 грн. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження .Остання дата обрання 
-25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,79%, ЦП-528,75 грн. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу 
товариства,переобираються органи правлiння i припинено повноваження.
Остання дата обрання-25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 
2,96%, ЦП-1991,05 грн.. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження.Остання дата обрання-
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,00%, ЦП-0,00 грн. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження.Остання дата обрання-
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 45,62%, ЦП-30637,45 грн. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження.Остання дата обрання-
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,32%, ЦП-211,50 грн 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження.Остання дата обрання-
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,12%, ЦП-80,20 грн 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження.Остання дата обрання-
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,37%, ЦП- 250,70 грн 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження.Остання дата обрання-
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,02%, ЦП- 10,50 грн 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р. в звязку iз змiною типу товариства,переобираються 
органи правлiння i припинено повноваження.Остання дата обрання-
25.04.2017р.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,00%, ЦП- 0,00 грн 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi поса-
дових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства обра-
но на термiн до 01.05.2021р.- членом правлiння. Згiдно Статуту ,за рiшенням 
Наглядової ради ( Протокол № 3/18 вiд 30.04.2018р. )до 01.05.2021р. - Голо-
вою правлiння . Остання дата обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на 
посадi : Голова правлiння ПрАТ»ЛЗЗБВ №2» - з 29.10.2014р. по 30.04.2018р.
Попередня посада : начальник Формувального цеху ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».За-
гальний стаж керiвної роботи : 20 рокiв.Розмiр частки в статутному капiталi  - 
1,11%, ЦП-742,00 грн. Повноваження та обовязки посадових осiб регламен-
туються внутрiшнiми положеннями Емiтента 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- членом правлiння. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Головний бухгалтер 
ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 11.11.1993р. по теперiшнiй час.Попередня посада : 
начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний 

стаж керiвної роботи : 25 рокiв.Розмiр частки в статутному капiталi - 7,89%, 
ЦП-5300,90 грн. Повноваження та обовязки посадових осiб регламенту-
ються внутрiшнiми положеннями Емiтента. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- членом правлiння. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Головний iнженер 
ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 01.10.2000р. по теперiшнiй час.Попередня посада : 
начальник технологiчного вiддiлу ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж 
керiвної роботи : 21 рiк.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,79%,  
ЦП-528,75 грн. Повноваження та обовязки посадових осiб регламентують-
ся внутрiшнiми положеннями Емiтента. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства об-
рано на термiн до 01.05.2021р.- членом правлiння. Остання дата обрання-
25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Заступник голови правлiння з 
питань технiчного контролю та якостi продукцiї ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 
01.02.1991р. по теперiшнiй час.Попередня посада- Iнженер вiддiлу 
технiчного контролю та якостi продукцiї ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж 
керiвної роботи : 27 рокiв. Розмiр частки в статутному капiталi - 2,96%,  
ЦП-1991,05 грн.Повноваження та обовязки посадових осiб регламенту-
ються внутрiшнiми положеннями Емiтента. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- членом правлiння. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Провiдний iнженер 
лабораторiї i вiддiлу технiчного контролю та якостi продукцiї ПрАТ «ЛЗЗБВ 
№2» - 7 рокiв.Попередня посада- Iнженер лабораторiї ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».
Загальний стаж керiвної роботи : 2 роки.Розмiр частки в статутному 
капiталi  - 0,00%, ЦП-0,00 грн. Повноваження та обовязки посадових осiб 
регламентуються внутрiшнiми положеннями Емiтента 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- Головою Наглядової ради.. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Голова Наглядової 
ради ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 01.11.2014р. по теперiшнiй час.Попередня по-
сада- Голова правлiння ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж керiвної роботи 
: 36 рокiв.Розмiр частки в статутному капiталi - 45,62%, ЦП-30637,45 грн 
Повноваження та обовязки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми 
положеннями Емiтента 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- членом Наглядової ради. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Начальник вiддiлу 
виробництва та реалiзацiї продукцiї ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 01.02.1997р. по 
теперiшнiй час.Попередня посада- Iнженер вiддiлу виробництва та 
реалiзацiї продукцiї ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж керiвної роботи : 
21 рiк. Розмiр частки в статутному капiталi - 0,32%, ЦП-211,50 грн.Повно-
важення та обовязки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми поло-
женнями Емiтента 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- членом Наглядової ради. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Майстер дiльницi 
«Полiгон» ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 2005р. по теперiшнiй час.Попередня по-
сада- майстер транспортної дiльницi ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж 
керiвної роботи : 19 рокiв. Розмiр частки в статутному капiталi - 0,12%,  
ЦП-80,20 грн.Повноваження та обовязки посадових осiб регламентуються 
внутрiшнiми положеннями Емiтента. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- Голова Ревiзiйної комiсiї . Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Заступник головного 
бухгалтера ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 15.11.1993р. по теперiшнiй час.Попере-
дня посада- економiст-фiнансист ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж 
керiвної роботи : 25 рокiв.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,37%,  
ЦП- 250,70 грн. Повноваження та обовязки посадових осiб регламентують-
ся внутрiшнiми положеннями Емiтента 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
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обрано на термiн до 01.05.2021р.- членом Ревiзiйної комiсiї. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Старший iнспектор 
вiддiлу кадрiв ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 2014р. по теперiшнiй час.Попередня 
посада- Iнспектор вiддiлу кадрiв ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж 
керiвної роботи : 4 роки.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,02%,  
ЦП- 10,50 грн . Повноваження та обовязки посадових осiб регламентують-
ся внутрiшнiми положеннями Емiтента. 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018р. 
( Протокол № 1/26 вiд 30.04.2018р.) вносяться наступнi змiни в складi по-
садових осiб. З 30.04.2018р.Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
обрано на термiн до 01.05.2021р.- членом Ревiзiйної комiсiї. Остання дата 
обрання-25.04.2017р.Термiн перебування на посадi : Начальник виробни-
чих цехiв ПрАТ «ЛЗЗБВ №2» - з 01.10.2014р. по теперiшнiй час.Попередня 
посада- Начальник арматурного цеху ПрАТ «ЛЗЗБВ №2».Загальний стаж 
керiвної роботи : 11 рокiв.Розмiр частки в статутному капiталi - 0,00%,  
ЦП- 0,00 грн Повноваження та обовязки посадових осiб регламентуються 
внутрiшнiми положеннями Емiтента 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з користливих мотивiв, чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльнених та при-

знаениї посадовоих осіб Емiтента немає.
Прат «Львiвський завод залiзобетонних виробiв №2»

відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Прат «Львiвський завод залiзобетонних виробiв №2»

код ЄДрПоУ01268101 Місцезнаходження: 79056, Львiв, Польова 44
30.04.2018року Загальними зборами акцiонерiв Товариства було прий-

нято рiшення про виплату дивiдендiв ( Протокол № 1/26 )
30.04.2018р. Наглядовою радою Товариства ( Протокол засiдання На-

глядової ради № 3/18 ) було прийнято рiшення про встановлення дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 

18.05.2018р., порядок та строк їх виплати.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi , вiдповiдно до рiшення 

зборiв  – 2130000,00 грн ( розмiр дивiдендiв на одну акцiю- 1,5862 грн,
в т.ч. податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр )
Строк виплати дивiдендiв : з 01.06.2018р. до 31.12.2018р. Спосiб ви-

плати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати 
дивiдендiв  – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi ( за вираху-
ванням податку з доходiв фiзичних осiб та вiйськового збору )

Прат «Львiвський завод залiзобетонних виробiв №2»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 19355562
3. Місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул .Ю. Гойди, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0312619830, 0312619830
5. Електронна поштова адреса: pavlov@atcominvestbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 

(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) припинено повноваження Голови 
Спостережної ради Гісема Володимира Васильовича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Термiн перебування на посадi - 
з  26.04.2017р. по 28.04.2018р. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Гісем Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) терміном на три роки. Інформацiя про посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років - з 22.09.2011р. по теперішній 
час - Голова комісії з припинення (перетворення) Орендного підприємства 
Ужгородський коньячний завод. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не 
володiє, представник акціонера ОП Ужгородський коньячний завод. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) припинено повноваження члена 
Спостережної ради Білинець Надії Григорівни (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Термiн перебування на посадi - з 26.04.2017р. 
по 28.04.2018р. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Білинець Надію Григорівну (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) терміном на один рік. Інформацiя про посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років - з 15.11.1996 р. по теперішній час - 
Директор ТОВ «Латуж»; з 16.12.2013 р. по теперішній час - Директор 
ТОВ «Гастроном - Мукачево». Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не 
володiє, представник акціонера ТОВ «Латуж». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) припинено повноваження члена 
Спостережної ради Рудової Юлії Вікторівни (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). Термiн перебування на посадi - з 26.04.2017р. по 
28.04.2018р. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Рудову Юлію Вікторівну (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) терміном на три роки. Інформацiя про посади, які обіймала ця 

особа протягом останніх п'яти років: з 2010 року по теперішній час - Пер-
ший заступник Генерального директора Корпорації «Закарпатсадвинп-
ром». Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє, представник акціоне-
ра ОП Ужгородський коньячний завод. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) припинено повноваження члена 
Спостережної ради Кілару Юлії Олександрівни (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Термiн перебування на посадi - з 26.04.2017р. 
по 28.04.2018р. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Кілару Юлію Олександрівну (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) терміном на три роки. Інформацiя про посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ПП «Аудит» (2002 - 2016 
рр.); Заступник Директора ПП «Аудит» (з 2016р. по теперішній час); Ди-
ректор ПП «Клуб бухгалтерів» (з 2001р. по теперішній час); Радник Голови 
Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (2004 - 2015  рр.) Акцiями  
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє, незалежний член. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) припинено повноваження члена 
Спостережної ради Степаненка Анатолія Івановича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Термiн перебування на посадi - з 
26.04.2017р. по 28.04.2018р. Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Степаненка Анатолія Івановича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) терміном на три роки. Інформацiя про посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: Державний службовець ІІ 
категорії ІІІ рангу у відставці (з 01.03.2011р. - по теперішній час). Акцiями 
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не володiє, незалежний член. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Селехмана Володимира Юрійовича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) терміном на три роки. Інформацiя про посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогодні  - 
Директор ТОВ «Плодоовоч - Уж». Акцiями ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» не 
володiє, представник акціонера ТОВ «Плодоовоч - Уж». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiшенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» 
(Протокол №01-18/01 вiд 28.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Бенца Юрія Юрійовича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) терміном на три роки. Інформацiя про посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Акцiями ПАТ «КОМ-
ІНВЕСТБАНК» не володiє, незалежний член. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має

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

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

2. в.о. Голови Правлiння  Журкі Ю.Ч.
02.05.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «коМерцІЙниЙ ІнвестицІЙниЙ Банк»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«УКРПАНГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 34530278
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 33,  

поверх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-07, 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: ukrpangroup@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ukrpangroup.emitents.net.ua/
ua/docs

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 30.04.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «УПГ».
Предмет правочину: укладення додаткової угоди від 14.12.2015 до до-

говору позики від 25.09.2006 між Товариством та Бета Проперті Менедж-
мент (Кіпр), предмет угоди: продовження строку дії договору до 30.06.2017.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 286693,47 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 281238,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 101,94%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПГ» 
30.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства, наведена в перерахунку в 
гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 30.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «УПГ».

Предмет правочину: укладення одаткової угоди від 14.12.2015 до до-
говору позики від 25.05.2007 між Товариством та Бета Проперті Менедж-
мент (Кіпр), предмет угоди: продовження строку дії договору до 
30.06.2017.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 1292299,53 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 281238,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 459,5%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПГ» 
30.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства, наведена в перерахунку в 
гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 30.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів 
ПрАТ «УПГ».

Предмет правочину: укладення додаткової угоди від 15.06.2017 до 
договору позики від 25.09.2006 між Товариством та Бета Проперті Ме-
неджмент (Кіпр), предмет угоди: продовження строку дії договору до 
01.12.2017.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 286693,47 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 281238,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 101,94%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПГ» 
30.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства, наведена в перерахунку в 
гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 30.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів 
ПрАТ «УПГ».

Предмет правочину: укладення додаткової угоди від 02.10.2017 до 
договору позики від 25.09.2006 між Товариством та Бета Проперті Ме-
неджмент (Кіпр), предмет угоди: продовження строку дії договору до 
01.04.2018.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 286693,47 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 281238,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 101,94%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПГ» 
30.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства, наведена в перерахунку в 
гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Приватне акцIонерне товариство «УкрПанГрУП»
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Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 30.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: загальні збори акціонерів ПрАТ «УПГ».

Предмет правочину: укладення одаткової від 15.06.2017 до договору 
позики від 25.05.2007 між Товариством та Бета Проперті Менеджмент 
(Кіпр), предмет угоди: продовження строку дії договору до 01.04.2018.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 1292299,53 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 281238,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 459,5%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПГ» 
30.04.2018р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства, наведена в перерахунку в 
гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

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

2. Генеральний директор  Бiлощицький в. Д.
02.05.2018

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 
«Острозький молокозавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446954
3. Місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Івана 

Вишенського, буд. 12.
4. Міжміський код, телефон та факс: (03654) 2-24-96
5. Електронна поштова адреса: v.sluzynskiy@rchz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: rosi-ostrog.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Острозький 
молокозавод» ( Протокол № 1 від 27.04.2018 року):

1. З 27.04.2018 року припинено повноваження голови ревізійної комі-
сії Бортницького Юрія Вікторовича за рішенням загальних зборів акціо-
нерів. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Не во-
лодіє часткою в статутному капiталi товариства. Перебував на посаді з 
31.03.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

2. З 27.04.2018 року припинено повноваження члена ревізійної комі-
сії Шванца Петра Анатолійовича за рішенням загальних зборів акціоне-
рів. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє 
часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,2194%. Перебував 
на посаді з 30.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого 
не обрано.

3. З 27.04.2018 року припинено повноваження члена ревізійної комі-
сії Ситницької Оксани Анатоліївни за рішенням загальних зборів акціо-
нерів. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє 
часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,2194 %. Перебува-
ла на посаді з 30.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

4. З 27.04.2018 року припинено повноваження голови наглядової 
ради Бічевої Наталії Володимирівни у зв’язку iз закінченням строку по-
вноважень. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала Не 
володіє часткою в статутному капiталi товариства. Перебувала на по-
саді з 13.08.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

5. З 27.04.2018 року припинено повноваження члена наглядової 
ради Держак Надії Юріївни у зв’язку iз закінченням строку повноважень. 
Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала Не володіє 
часткою в статутному капiталi товариства. Перебувала на посаді з 
24.04.2015р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

6. З 27.04.2018 року припинено повноваження члена наглядової 
ради Шарикіної Анни Юріївни у зв’язку iз закінченням строку повнова-
жень. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Не во-
лодіє часткою в статутному капiталi товариства. Перебувала на посаді з 
29.12.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

7. З 27.04.2018 року обрано головою ревізійної комісії Бортницького 
Юрія Вікторовича. Особа згоду на розкриття паспортних даних не нада-
вала. Не володіє часткою в статутному капiталi товариства. Попередні 
місця роботи за останні 5 років: заступник директора юридичного депар-
таменту ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», головний юрисконсульт 
ТОВ  «ТЕРРА ФУД», провідний юрисконсульт ТОВ «Управляюча компа-
нія «ТЕРРА ФУД». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу, 3 роки.

8. З 27.04.2018 року обрано членом ревізійної комісії Ситницьку 
Оксану Анатоліївну. Особа згоду на розкриття паспортних даних не на-
давала. Володіє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 
0,2194 %. Попередні місця роботи за останні 5 років: заступник Острозь-
кого міського голови, начальник відділу ведення Державного реєстру 
виборців виконкому Острозької міської ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу, 
3  роки.

9. З 27.04.2018р обрано головою наглядової ради Бічеву Наталію Во-
лодимирівну. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 
Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця робо-
ти за останні 5 років: Заступник начальника відділу казначейства 
ТОВ  «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», начальник відділу платежів, провідний 
економіст ТОВ «ТЕРРА ФУД»; провідний економіст ТОВ «УК «ТЕРРА 
ФУД»; провідний економіст ТОВ «ІНТЕР ФУД»; провідний економіст від-
ділу казначейства департаменту економіки ТОВ «УК «ТЕРРА ФУД»; про-
відний економіст відділу казначейства ТОВ «Торговий дім Тульчинка»; 
провідний економіст відділу казначейства ТОВ «Тульчинка-молоко». 
Є  незалежним директором. Строк, на який обрано особу 3 роки.

10. З 27.04.2018р. обрано члена Наглядової ради Держак Надію Юрі-
ївну. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою 
в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за остан-
ні 5 років: провідний економіст з операційної роботи ТОВ «ФУД ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ», економіст з операційної роботи ТОВ «ТЕРРА ФУД»; еконо-
міст з фінансової роботи ТОВ «Олімп-консалт». Є незалежним 
директором. Строк, на який обрано особу 3 роки.

11. З 27.04.2018р. обрано члена Наглядової ради Шарикіну Анну 
Юріївну. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Част-
кою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за 
останні 5 років: керівник з юридичного супроводу інвестиційних проектів 
та корпоративного права ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», головний юрис-
консульт ТОВ «ТЕРРА ФУД»; провідний юрисконсульт ТОВ «УК «ТЕРРА 
ФУД»; юрист ТОВ «Астапов і партнери»; юрисконсульт, помічник юрис-
консульта Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. 
Є  незалежним директором. Строк, на який обрано особу 3 роки.

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

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

(підпис)
служинський василь Леонідович 

(ініціали та прізвище керівника)
02.05.2018р. 

(дата)

Приватне акцІонерне товариство «остроЗЬкиЙ МоЛокоЗавоД»
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Приватне акціонерне товариство 
«ІваноФранківськцемент»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

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

«Івано-Франківськцемент»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292988
3. Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, 

Івано-Франківська область 
4. Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.
5. Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua
7. Вид особливої інформації:відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2.текст повідомлення:

Черговими річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Iвано-
Франкiвськцемент» (протокол зборiв №25 вiд 25.04.2018р.) припинено 
згідно поданих заяв з 25.04.2018р. повноваження наступних посадо-
вих осiб Товариства:

- члена наглядової ради - Скрип'юка Богдана Федоровича (паспорт 
серiя СС №156912, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 
19.11.1996 року). На данiй посадi перебував один рік . Володіє част-
кою у статутному капiталi емiтента в розмірі 0,0001% . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- члена наглядової ради - Воробця Володимира Ярославовича 
(паспорт серiя СС №846870, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС 
України 26.11.1999 року. На данiй посадi перебував один рік. Часткою 
у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має;

- члена наглядової ради - Круць Галини Федорiвни (паспорт серiя 
СС №442832, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 
06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. 
На данiй посадi перебувала один рік. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

- члена наглядової ради – Лютого Василя Івановича (паспорт серiя 
СС №199634, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-
Франківській області 14.02.1997 року). На данiй посадi перебував 
один рік. Володіє часткою у статутному капiталi емiтента в розмірі 
0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Черговими річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Iвано-
Франкiвськцемент» (протокол зборiв №25 вiд 25.04.2018р.) обрано з 
26.04.2018р. на строк три роки наступних посадових осiб Товариства:

- члена наглядової ради - акціонера Скрип'юка Богдана Федорови-
ча (паспорт серiя СС №156912, виданого Iвано-Франкiвським МУВС 
МВС України 19.11.1996 року). Володіє часткою у статутному капiталi 
емiтента в розмірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посаду чле-
на наглядової ради Товариства;

- члена наглядової ради – представника акціонера (Круця Миколи 
Федоровича, що володіє часткою у статутному капiталi емiтента в роз-
мірі 3,387177%) Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя 
СС №846870, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 
26.11.1999 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 
призначення 5 років займав посаду члена наглядової ради Товари-
ства;

- члена наглядової ради – представника акціонера (Круця Миколи 
Федоровича, що володіє часткою у статутному капiталi емiтента в роз-
мірі 3,387177%) Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832, 
виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 
5 років займала посаду члена наглядової ради Товариства.

- члена наглядової ради – акціонера Лютого Василя Івановича (пас-
порт серiя СС №199634, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в 
Івано-Франківській області 14.02.1997 року). Володіє часткою у статут-
ному капiталi емiтента в розмірі 0,0002%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав 
посади члена правління та члена наглядової ради Товариства.

Черговими річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Iвано-
Франкiвськцемент» (протокол зборiв №25 вiд 25.04.2018р.) припинено 

згідно поданих заяв з 25.04.2018р. повноваження наступних посадо-
вих осiб Товариства:

- члена ревiзiйної комiсiї Деркача Миколу Васильовича (паспорт 
серiя СС №156178, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 
12.11.1996 року). На данiй посадi перебував 1 рік. Часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має;

- члена ревiзiйної комiсiї Лютого Ярослава Васильовича (паспорт 
серiя СС №722783 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 
08.04.1999р.). На данiй посадi перебував 1 рік. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

- члена ревiзiйної комiсiї Дубаса Ігоря Івановича (паспорт серiя СС 
№ 474094, виданий Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області 
28.02.1998 року). На данiй посадi перебував 1 рік. Часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Нові члени ревізійної комісії Товариства не обиралися.
3.Підпис: 

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

Голова правління  круць Микола Федорович. 

Приватне акціонерне товариство 
«ІваноФранківськцемент»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

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

«Івано-Франківськцемент»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292988
3. Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, 

Івано-Франківська область 
4. Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.
5. Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
2.текст повідомлення:

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Івано-
Франківськцемент» (протокол №25 від 25.04.2018р.) прийнято рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів То-
вариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, 
характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю То-
вариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчиняти-
муться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не ви-
ключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів 
застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про про-
ведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції 
векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів 
факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до 
договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключено 
щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кре-
дитної угоди №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін 
до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з 
АТ «Укрексімбанк») сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 
(п’ятдесят мільярдів) гривень .

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
за 2017 рік становить 5 120 597 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік – 
976,45%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 331 315шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах: 1 331 315 шт.
3.Підпис: 

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

Голова правління  круць Микола Федорович. 

Приватне акцIонерне товариство «ІваноФранкІвсЬкцеМент»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «ЛЬвІвсЬкиЙ ХоЛоДокоМБІнат»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553706
3. Місцезнаходження: 79025, м.Львів, вул.Повітряна,2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0322673466
5. Електронна поштова адреса: office@limo.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.limo.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
2.текст повідомлення.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. вiдкликано з посади Голови Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Копитко Юрiй Богданович, паспорт СМ №594612 
вид. Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 26 листопада 
2003 року, володiє 3,969599 %% акцiями товариства, перебував на посадi 
4 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Панькiв Андрiя Ярославовича, паспорт ВО №492093 
вид. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 17 липня 
1998 року, представник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торго-
вий дiм Глобус» володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Копитко Богдана Йосиповича, паспорт СМ №436360 
вид.22.02.2002 Чабанським РВУМВС України в Київськiй областi, володiє 
54,563501% акцiями товариства, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi 4 роки.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Бондарчук Люцiї Тарасiвни, паспорт КС №863266 
вид. Сихiвським РВ УМВС України в Львiвськiй областi 29 листопада 2011 року, 
представник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торговий дiм 
Глобус» володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 1 рiк.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. вiдкликано з посади члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Щирби Вiталiя Петровича, паспорт КЮ №038946 
вид. Пустомитiвським РВ УМВС України в Львiвськiй областi 17 грудня 
2004 року, представник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торго-
вий дiм Глобус» володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018 р. вiдкликано з посади Голову Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Заграй Михайла Ярославовича, паспорт КВ 518276, вид.
Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 26.12.2008р., 
володiє 0,000002% акцiями товариства, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 7 рокiв.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Синиця Мар'яна Iгоровича, паспорт КС 422251, 
вид. Сихiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 13.05.2005р., пред-
ставник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торговий дiм Гло-
бус» володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Салабай Андрiй Анатолiйович, паспорт КС 468183, 
вид. Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 06 лютого 
2006 року, представник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торго-
вий дiм Глобус» володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018. обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Копитко Юрiя Богдановича, паспорт СМ №594612 
вид. Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 26 листопада 
2003 року, володiє 3,969599 % акцiями товариства, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - з 2011 року по сьогоднiшнiй день – Голова Наглядової Ради 
ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». Строк призначення на посаду 3 роки 
згiдно Статуту товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради товариства (про-
токол №27/04/2018-НР вiд 27.04.2018 р.) обрано Головою Наглядової ради;

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 27.04.2018р. 
обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат» 
Панькiв Андрiя Ярославовича, паспорт ВО №492093 вид. Ужгородським МВ 
УМВС України в Закарпатськiй областi 17 липня 1998 року, представник 

акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торговий дiм Глобус» володiє 
29,045263 % акцiями товариства), непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - з 
2011 року по 12.09.2013 року - заступник генерального директора ТзОВ «Клуб 
професiйного футболу «Карпати», з 15.11.2013 року по сьогоднiшнiй день – На-
чальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». 
Строк призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi 
вiдбулись27.04.2018р. обрано на посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат» Копитко Богдана Йосиповича, паспорт 
СМ №436360 вид.22.02.2002 Чабанським РВУМВС України в Київськiй 
областi, володiє 54,563501% акцiями товариства, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - з 2011 року по сьогоднiшнiй день – Заступник Голови На-
глядової Ради ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». Строк призначення на 
посаду 3 роки згiдно Статуту товариства. 

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Бондарчук Люцiю Тарасiвну, паспорт КС №863266 
вид. Сихiвським РВ УМВС України в Львiвськiй областi 29 листопада 
2011 року, представник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Тор-
говий дiм Глобус» володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала 
протягом останнiх 5 рокiв - з 24.11.2011 року по 29.10.2014 року - юрист ФО-П 
Барбадин-Дунець Наталiя Михайлiвна, з 03.11.2014 року по сьогоднiшнiй 
день – Начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». 
Строк призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Щирбу Вiталiя Петровича, паспорт КЮ №038946 
вид. Пустомитiвським РВ УМВС України в Львiвськiй областi 17 грудня 
2004 року, представник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Тор-
говий дiм Глобус» володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймали 
протягом останнiх 5 рокiв - з 17.03.2010 року по 28.02.2016 року - комiрник 
на ПАТ «Львiвський холодокомбiнат», з 01.03.2016 року по 30.03.2016 року 
- оператор-конролер на ПАТ «Львiвський холодокомбiнат», з 01.04.2016 року 
по 07.07.2016 року - системний адмiнiстратор на ПАТ «Львiвський 
холодокомбiнат», з 08.04.2016 року по сьогоднiшнiй день - завiдувач скла-
ду сировини цеху морозива на ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». Строк 
призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Заграй Михайло Ярославовича, паспорт КВ 518276, вид.
Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 26.12.2008р., 
володiє 0,000002% акцiями товариства, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 
рокiв - з 01.02.2008р. по 04.10.2013р. на посадi економiста в планово-
економiчному вiддiлi ПАТ «Львiвський холодокомбiнат», з 04.10.2013р. по 
сьогоднiшнiй день заступник начальника фiнансового вiддiлу 
ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». Строк призначення на посаду 3 роки 
згiдно Статуту товариства. Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї товариства (про-
токол №27/04/2018-РК вiд 27.04.2018) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
27.04.2018р. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат» Синиця Мар'ян Iгоровича, паспорт КС 422251, 
вид. Сихiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 13.05.2005р., пред-
ставник акцiонера ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торговий дiм Глобус» 
володiє 29,045263 % акцiями товариства), непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв 
- з 16.04.2011р. по 15.09.2014р. - комiрник ТзОВ «Емвей Україна», з 
24.10.2014р. по 30.03.2016 року - агент з постачання ПрАТ «Львiвський 
холодокомбiнат», з 01.04.2016 року по сьогоднiшнiй день начальник вiддiлу 
матерiально-технiчного постачання ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». 
Строк призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства.

Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 27.04.2018р. 
обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат» 
Салабай Андрiй Анатолiйович, паспорт КС 468183, вид. Шевченкiвським РВ 
УМВС України у Львiвськiй областi 06 лютого 2006 року, представник акцiонера 
ТзОВ «Торговий дiм Глобус» (ТзОВ «Торговий дiм Глобус» володiє 29,045263 % 
акцiями товариства), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - з 13.06.2012р. по 
03.06.2013р. - фахiвець з приймання та облiку товарiв ТзОВ «Фоззi-Фуд», з 
04.06.2013року по сьогоднiшнiй день - iнженер з програмного забезпечення 
комп'ютерiв ПрАТ «Львiвський холодокомбiнат». Строк призначення на посаду 
3 роки згiдно Статуту товариства.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова правління Прат «Львівський холодокомбі
нат» Манохiн олег валерiйович. 03.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІВАНІВСЬКИЙ 
СПЕЦКАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ 05471750
3. Місцезнаходження 22432, Вінницька обл., Калинівський 

район, с.Іванів, вул.Заводська, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (04333) 2-22-12, (04333) 2-20-45
5. Електронна поштова адреса m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://ivankarer.at.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 

27.04.2018 р.) припинено повноваження Голови наглядової ради Това-
риства Безвинного володимира Петровича. Рiшення прийнято у 
вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 29.04.2014 р. по 27.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товари-
ства Борисенко тамари сергіївни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2014 р. по 27.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товари-
ства орлової олени володимирівни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi 
до пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2014 р. по 27.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товари-
ства Литвин наталії Петрівни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2014 р. по 27.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товари-
ства кириченко Галини Петрівни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2014 р. по 27.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) припинено повноваження Голови ревізійної комісії Това-
риства Юрченка сергія вікторовича. Рiшення прийнято у вiдповiдностi 
до пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2016 р. по 27.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товари-
ства козлової Галини Юхимівни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2016 р. по 27.04.2018 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товари-
ства назарової олени Миколаївни. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2016 р. по 27.04.2018 р.

Річні загальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 27.04.2018 
р.) обрали на посаду Члена наглядової ради кириченко Галину Петрiвну, 
а засiдання Наглядової ради (Протокол №1 від 27.04.2018 р.) обрали її Голо

вою наглядової ради. Особа є представником акцiонера IНОЗЕМНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ». Рiшення при-
йнято у вiдповiдностi до пропозицiї зазначеного акцiонера. Особа не надала 
згоди на розкриття паспорцтних данних, акціями Товариства не володіє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який 
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння, генеральний директор, менеджер.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) обрано Членом наглядової ради Товариства Чмирьова 
Дмитра валерійовича. Особа є представником акцiонера IНОЗЕМНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ». Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiї зазначеного акцiонера. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не во-
лодіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: Головний експерт з аналізу процесів 
Управління методології процесів Департаменту організаційного та процес-
ного управління, Старший менеджер з питань методології процесів Управ-
ління методології процесів Департаменту організаційного та процесного 
управління, Генеральний директор.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) обрано Членом наглядової ради Товариства Іванову оле
ну Миколаївну. Особа є представником акцiонера IНОЗЕМНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ». Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiї зазначеного акцiонера. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не во-
лодіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор, Директор з 
управлiння проектами, Заступник генерального директору з маркетингу, 
Директор департаменту маркетингу, Керівник департаменту економіки та 
фінансів.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) обрано Членом наглядової ради Товариства Чернявську 
наталiю Миколаївну. Особа є представником акцiонера IНОЗЕМНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ». Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiї зазначеного акцiонера. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не во-
лодіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: Технiк, iнженер, заступник голови 
правлiння з управлiння проектами, провiдний економiст.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) обрано Членом наглядової ради Товариства теодорович 
ольгу олегівну. Особа є представником акцiонера IНОЗЕМНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ». Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiї зазначеного акцiонера. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не во-
лодіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: провідний геолог.

Річні загальні збори акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 року) обрали на посаду Члена Ревізійної комісії Плісову Майю 
анатоліївну, а засiдання Ревізійної комісії (Протокол №1 від 
27.04.2018 року) обрали її Головою ревізійної комісії. Рiшення прийнято 
у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Головний бухгалтер.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) обрано Членом ревізійної комісії Товариства Загороднюк 
нелю анатоліївну. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерів. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства 
не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник головного бухгалтера.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018 р.) обрано Членом ревізійної комісії Товариства романенко 
оксану вячеславівну. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй 
акцiонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акція-
ми Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Доцент кафедри, голо-
вний бухгалтер.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади Голова 
правління Демчук вадим Юрійович.

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ІванІвсЬкиЙ сПецкар’Єр»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Малинський каменедробильний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 04011905
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, 

селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36
5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.mkdz.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 

2018 року, Протокол № 1/2018 припинено повноваження в 
зв'язку з закінченням терміну на який було обрано:

Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт 
серії ВН 657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС Украї-
ни в Житомирській області), акціями Товариства не володіє, перебу-
вав на посаді з 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії 
ВН 323591 виданий 15.12.2005 р. Малинським МРВ УМВС України в 
Житомирській області), володіє часткою в статутному капіталі това-
риства - 0,3064%, перебував на посаді з 27.04.2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Член Наглядової ради Слободяник Олександр Анатолійович 
(паспорт серії СН 478813 виданий 24.04.1997 р. Мінським РУГУ МВС 
України в м. Києві), акціями товариства не володіє, перебував на по-
саді з 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Касумов Ігор Михайлович (паспорт 4503 
№ 086722 виданий 24.07.2002 ВВС №2 УВС Зеленоградського окру-
гу м. Москви), акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 
27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Махоня Іван Васильович (паспорт серії 
МЕ  699120 виданий 13.12.2005 р. Шевченківським РУВС України в 
м. Києві), акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 
27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 
2018 року, Протокол № 1/2018 обрано на 3 роки

Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії 
ВН 323591 виданий 15.12.2005 р. Малинським МРВ УМВС України в 
Житомирській області), володіє часткою в статутному капіталі това-
риства - 0,3064%. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ «Юнiгран». 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Ком-
пані Лімітед Слободяник Олександр Анатолійович (паспорт серії 
СН  478813 виданий 24.04.1997 р. Мінським РУГУ МВС України в 
м. Києві), акціями товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад 
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий дирек-
тор ТОВ «Юнiгран». Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення наглядової ради від 27 квітня 2018 року, Про
токол № 1 обрано на 3 роки

Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг 
Компані Лімітед Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії 
ВН  657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в 
Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Перелiк 
попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
заступник генерального директора ТОВ «Юнігран». Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На підставі рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів 

27.04.2018 року, кількісний склад Наглядової ради скоротився з 5 до 
3 осіб.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 
2018 року, Протокол № 1/2018 в зв'язку з прийнятим рішенням 
про втрату чинності Положення про ревізійну комісію товари
ства та внесеними змінами до статуту товариства, які не перед
бачають обов'язкове створення ревізійної комісії товариства, 
припинено повноваження:

Голова Ревізійної комісії Тищенко Олександр Миколайович (пас-
порт серії ВМ 317689 виданий 27.02.1997 р. Малинським РВ УМВС 
України в Житомирській області), володіє часткою в статутному капі-
талі товариства - 0,0091%. Перебував на посаді з 27.04.2015 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Член Ревізійної комісії Мороз Володимир Васильович (паспорт 
серії ВМ 095983 виданий 12.02.1996 р. Малинським РВ УМВС Украї-
ни в Житомирській області), володіє часткою в статутному капіталі 
товариства - 0,0774%. Перебував на посаді з 27.04.2015 року. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Член Ревізійної комісії Гавриловець Надія Василівна (паспорт се-
рії ВМ 027869 виданий 17.11.1995 р. Малинським РВ УМВС України 
в Житомирській області), акціями товариства не володіє Перебувала 
на посаді з 27.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення наглядової ради від 27 квітня 2018 року, Про
токол № 1, в зв'язку з прийнятим загальними зборами акціоне
рів 27.04.2018 року рішення про втрату чинності Положення про 
Правління товариства та створення одноосібного виконавчого 
органу, припинено повноваження:

Голова правління Онопрієнко Ігор Миколайович (паспорт серії 
ВН  264276 виданий 03.06.2004 р. Малинським РВ УМВС України в 
Житомирській області), акціями товариства не володіє Перебував на 
посаді з 01.07.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Член правління Олексійчук Тетяна Василівна (паспорт серії 
ВМ  573650 виданий 19.08.1998 р. Малинським РВ УМВС України в 
Житомирській області), володіє часткою в статутному капіталі това-
риства - 0,0091%. Перебувала на посаді з 27.04.2015 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Член правління Аннєнков Юрій Сергійович (паспорт серії 
ВМ  339461 виданий 06.05.1997 р. Малинським РВ УМВС України в 
Житомирській області), володіє часкою в статутному капіталі товари-
ства - 0,0315%. Перебував на посаді з 18.01.2016 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Член правління Білобров Сергій Анатолійович (паспорт серії 
ВМ  380385 виданий 21.07.1997р. Малинським РВ УМВС України в 
Житомирській області), акціями товариства не володіє. Перебував 
на посаді з 27.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення наглядової ради від 27 квітня 2018 року, Про
токол № 1, обрано на 3 роки

Директор Онопрієнко Ігор Миколайович (паспорт серії ВН 264276 
виданий 03.06.2004 р. Малинським РВ УМВС України в Житомир-
ській області), акціями товариства не володіє. Перелiк попереднiх 
посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 
директора з виробництва ПАТ «Коростенський кар'єр», iнженер Ма-
линського заводу виробництва щебеневої продукцiї ТОВ «Юнiгран», 
голова правління ПАТ «Малинський каменедробильний завод». По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

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

Директор  онопрієнко Ігор Миколайович
02.05.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство 
«МаЛинсЬкиЙ каМенеДроБиЛЬниЙ ЗавоД»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 50-38-34, 0532 50-38-20
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

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

ІІ. текст Повідомлення 
На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-

НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Лебедик Ігоря Валерійовича в зв’язку iз закiнченням стро-
ку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 49,628759 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вав на посадi протягом одного року. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Панкова Андрія Анатолійовича в зв’язку iз закiнченням 
строку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi протягом одного року. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Семенець Ігоря Ваерійовича в зв’язку iз закiнченням стро-
ку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi протягом 
одного року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Хоменко Марини Олександрівни в зв’язку iз закiнченням 
строку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 47,983925 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi протягом одного року. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Хоменко Володимира Олександровича в зв’язку iз 
закiнченням строку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Това-
риства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував 
на посадi протягом одного року. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревізій-
ної комісії Павлій Оксани Валентинівни в зв’язку iз закiнченням стро-
ку повноважень вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi протя-
гом одного року. На посаду замість особи, повноваження якої припи-
нено, нікого не обрано в зв’язку з тим, що обрання ревізійної комісії 

для приватного акціонерного товариства не є обов’язковим. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревізій-
ної комісії Єфіменко Вікторії Віталіївни в зв’язку iз закiнченням строку 
повноважень вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi протя-
гом одного року. На посаду замість особи, повноваження якої припи-
нено, нікого не обрано в зв’язку з тим, що обрання ревізійної комісії 
для приватного акціонерного товариства не є обов’язковим. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревізій-
ної комісії Щербак Едуарда Ігоровича в зв’язку iз закiнченням строку 
повноважень вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi протягом 
одного року. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого не обрано в зв’язку з тим, що обрання ревізійної комісії для 
приватного акціонерного товариства не є обов’язковим. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради Лебе-
дик Ігоря Валерійовича вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Рі-
шенням Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІН-
СТРУМЕНТ» від 26 квітня 2018 року (протокол № 147) відповідно до 
п. 9.3. Статуту Товариства Лебедик Ігор Валерійович обраний голо-
вою Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента в розмiрi 49,628759%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на три роки. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: фізична особа-
підприємець. Є акціонером ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІН-
СТРУМЕНТ», володіє простими іменними акціями Товариства в кіль-
кості 4 158 766 штук, що становить 49,628759% статутного капіталу 
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради Панко-
ва Андрія Анатолійовича вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком 
на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: директор 
ТОВ «Велтон. Телеком». Є представником акціонера ПрАТ «ПОЛ-
ТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Лебедик Ігоря Валерійовича 
(володіє простими іменними акціями Товариства в кількості  
4 158 766 штук, що становить 49,628759% статутного капіталу Това-
риства). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 26 квітня 2018 року (протокол 
№ 18) прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради Хомен-
ко Володимира Олександровича вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Това-
риства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано 
строком на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: 
фізична особа-підприємець. Є представником акціонера ПрАТ «ПОЛ-
ТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Хоменко Марини Олексан-
дрівни (володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 
4  020 933 штук, що становить 47,983925% статутного капіталу Това-
риства). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Директор  Басан І.Л.
27.04.2018

Приватне акцІонерне товариство 
«ПоЛтавсЬкиЙ аЛМаЗниЙ ІнстрУМент»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-

ство «Спектр»
2. Код за ЄДРПОУ: 02968881
3. Місцезнаходження: 45070 Волинська обл., Ковельський р-н, 

смт. Голоби, Вокзальна,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 03352 92 214, 03352 92 214
5. Електронна поштова адреса: spekrr@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 02968881.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

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

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПАТ « СПЕКТР» 27.04.2018 р. 

прийнято рішення припинити повноваження наступних посадових 
осіб, а саме:

-генерального директора товариства Смаля Олександра Якови-
ча, який обіймав дану посаду з 01.05.2012 р.Паспорт серії 
АЮ № 159768, виданий 04.02.2012 року Луцьким МУ УМВС у 
Волинськiй областi.Посадова особа володіє контрольним пакетом ак-
цій, який становить 87,45 % від загальної кількості акцій статутного 
капіталу товариства , а саме 628 066 простих іменних акцій на суму 
31403,3 грн. Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

-голови наглядової ради Лиса Олександра Володимировича, яку 
дана особа обіймала з 18.07.2016 р.Паспорт серії АС № 329105, 
виданий 28.08.1997 р. Луцьким МУ УМВС у Волинськiй областi.По-
садова особа акціями товариства в статутному капіталі не володіє, 
є представником головного акціонера Смаля Олександра Яковича, 
який володіє контрольним пакетом акцій в розмірі 87,45 % від за-
гальної кількості акцій статутного капіталу товариства.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
-члена наглядової ради Савенко Галини Валентинівни, яка обій-

мала дану посаду з 18.07.2016 р.
Паспорт серії АС № 900131, виданий 10.11.2003 р. Ковельським 

МРВ УМВС у Волинськiй областi. Посадова особа є акціонером това-
риства, пакет якої становить 0,020467% від загальної кількості акцій 
статутного капіталу товариства , а саме 147 простих іменних акцій на 
суму 7,5 грн.Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

-члена наглядової ради Сороки Тамари Юхимiвни, яка обіймала 
дану посаду з 18.07.2016 р.

Паспорт серії АС №652694 вданий 14.04.2000 р. Ковельським 
МРВ УМВС у Волинськiй областi.

Посадова особа є акціонером товариства, пакет якої становить 
0,020467% від загальної кількості акцій статутного капіталу товари-
ства , а саме 147 простих іменних акцій на суму 7,5 грн. Судимість 
за корисливі і посадові злочини відсутня.

-члена наглядової ради Чирук Олени Миколаївни, яку дана осо-
ба обіймала з 18.07.2016 р.

Паспорт серії ВР №024395 , виданий 13.09.2002р. Ковельським 
МРВ УМВС у Волинськiй областi. Посадова особа є акціонером това-
риства, пакет якої становить 0,080896% від загальної кількості акцій 
статутного капіталу товариства , а саме 581 простих іменних акцій на 
суму 29.05 грн. Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

-члена наглядової ради Матердей Володимира Петровича, яку 
дана особа обіймала з 18.07.2016 р. Паспорт серії АС № 125789 , 
виданий 14.03.2001 р. Ковельським МРВ УМВС у Волинськiй 
областi.Посадова особа є акціонером товариства, пакет якої стано-
вить 0,020467% від загальної кількості акцій статутного капіталу то-
вариства , а саме 147 простих іменних акцій на суму 7,5 грн. Суди-
мість за корисливі і посадові злочини відсутня.

Відповідно до наказу №3 від 27.04.2018 р. прийнято рішення 
звільнити за власним бажанням з 27.04.2018 р. з посади головного 
бухгалтера Гуревич Тетянау Борисiвну, яку вона обіймала з 
26.07.2016 р. Паспорт серії АС № 128476 р., виданий 27.12.1996 
Луцьким МУ УМВС у Волинськiй областi. Посадова особа акціями 
товариства в статутному капіталі не володіє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
На посаду головного бухгалтера іншу посадову особу не призна-

чено.
Загальними зборами акціонерів ПАТ « СПЕКТР» 27.04.2018 р. 

прийнято рішення ОБРАТИ
Наступних посадових осіб товариства, а саме:
-генеральним директором товариства Хомяк Людмила Василів-

на, терміном на 5 років.
Паспорт серії АС № 426780, виданий 23.06.1998 року Луцьким 

МУ УМВС у Волинськiй областi. Найменування підприємства та по-
передня посада: ТОВ «РБУ -Вишків АТ», директор. Посаду гене-
рального директора ПАТ «Спектр» займатиме за сумісництвом.

Посадова особа акціями товариства в статутному капіталі не во-
лодіє, є представником головного акціонера Смаля Олександра 
Яковича, який володіє контрольним пакетом акцій в розмірі 87,45 % 
від загальної кількості акцій статутного капіталу товариства.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
-головою наглядової ради Лиса Олександра Володимировича, 

терміном на 3 ріоки. 
Паспорт серії АС № 329105, виданий 28.08.1997 р. Луцьким МУ 

УМВС у Волинськiй областi.
Найменування підприємства та попередня посада: ТзОВ «Во-

линська ремонтнобудiвельна компанiя», директор. Посадова особа 
акціями товариства в статутному капіталі не володіє, є представни-
ком головного акціонера Смаля Олександра Яковича, який володіє 
контрольним пакетом акцій в розмірі 87,45 % від загальної кількості 
акцій статутного капіталу товариства.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
-членом наглядової ради Савенко Галину Валентинівну, термі-

ном на 3 ріоки. 
Паспорт серії АС № 900131, виданий 10.11.2003 р. Ковельським 

МРВ УМВС у Волинськiй областi. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав: ПАТ «Укрзалiзниця» смт.Голоби, 
старший касир. Посадова особа є акціонером товариства, пакет 
якої становить 0,020467% від загальної кількості акцій статутного 
капіталу товариства , а саме 147 простих іменних акцій на суму 
7,5 грн. Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

-членом наглядової ради Чирук Олену Миколаївну, терміном на 
3 ріоки. 

Паспорт серії ВР №024395 , виданий 13.09.2002р. Ковельським 
МРВ УМВС у Волинськiй областi. Найменування підприємства та 
попередня посада: ДП «райдуга», майстер.

Посадова особа є акціонером товариства, пакет якої становить 
0,080896% від загальної кількості акцій статутного капіталу товари-
ства , а саме 581 простих іменних акцій на суму 29.05 грн. Суди-
мість за корисливі і посадові злочини відсутня.

-членом наглядової ради Матердея Володимира Петровича, тер-
міном на 3 роки. 

Паспорт серії АС № 125789 , виданий 14.03.2001 р. Ковельським 
МРВ УМВС у Волинськiй областi. Найменування підприємства та 
попередня посада: ДП «Райдуга», д/в.

Посадова особа є акціонером товариства, пакет якої становить 
0,020467% від загальної кількості акцій статутного капіталу товари-
ства , а саме 147 простих іменних акцій на суму 7,5 грн. Судимість 
за корисливі і посадові злочини відсутня.

-членом наглядової ради Бабіч Аллу Андріїївну , терміном на 
3 роки. 

Паспорт серії АС № 328416, виданий 15.05.0997 року Луцьким 
МУ УМВС у Волинськiй областi. 

Найменування підприємства та попередня посада: підприє-
мець.

Посадова особа є акціонером товариства, пакет якої становить 
0,020467% від загальної кількості акцій статутного капіталу товари-
ства , а саме 210 простих іменних акцій на суму 10,5 грн. Судимість 
за корисливі і посадові злочини відсутня.

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

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

2. Генеральний директор Хомяк Людмила василівна 
27.04.2018

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «сПектр»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА2"

2. Код за ЄДРПОУ 00858473
3. Місцезнаходження 01033, м.Київ, 

вул. Саксаганського,67-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 370-81-22 (044) 370-81-22
5. Електронна поштова адреса gregul@k-zhytlo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kpmk-2.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-

кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Голови Наглядової ради Пугача Олександра Олексн-
дровича з 27.04.2018р.; не є акцiонером та не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента; посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: не-
має; посадова особа перебувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Члена Наглядової ради Петренко Олени Григорiвни, 
не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова особа пе-
ребувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Члена Наглядової ради Шиганської Наталiї 
Валерiївни, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова 
особа перебувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Члена Наглядової ради Бiрiної Олени Володимирiвни, 
не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова особа пе-
ребувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради Пугача Олексан-
дра Олексндровича, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає; особа не надала згоду на розкриття паспортних даних; строк, на 
який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: помiчник генерального директора 
ТОВ  «Київщина-Житло».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Голови Наглядової ради Петренко Олена 
Григорiвну, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних; строк, на який при-
значено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ТОВ «Фiнансова компанiя 
«Київщина-капiтал».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради Бурiка Юрiя 
Олександровича, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає; особа не надала згоду на розкриття паспортних даних; строк, на 
який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Начальник аналiтичного департаменту 
ТОВ  «Київщина-Житло».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради Бурiка Юрiя 
Олександровича, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає; особа не надала згоду на розкриття паспортних даних; строк, на 
який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: юрисконсульт ТОВ «Київщина-Житло».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради Бiрiну Олену 
Володимирiвну, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає; особа не надала згоду на розкриття паспортних даних; строк, на 
який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач канцелярiєю ТОВ «Київщина-Житло».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Члена Наглядової ради Бурiка Юрiя Олександрови-
ча, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова особа 
перебувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Козiєнка Олександра Воло-
димировича, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова 
особа перебувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Безверхої Валентини 
Романiвни, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова 
особа перебувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
пинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Татарчук Тетяни Андрiївни, 
не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, посадова особа пе-
ребувала на цiй посадi – 4 роки.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Козiєнка Олек-
сандра Володимировича, не є акцiонером та не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає; особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних; строк, на який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник департаменту 
безпеки ТОВ «Київщина-Житло»

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Безверху Вален-
тину Романiвну, не є акцiонером та не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає; особа не надала згоду на розкриття паспортних даних; строк, на 
який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ «КПМК-2-
Будмеханiзацiя»

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КПМК-2» (прото-
кол вiд 27.04.2018р.) вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: при-
значено з 27.04.2018р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Татарчук Тетяну 
Андрiївну не є акцiонером та не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних; строк, на який при-
значено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: головний бухалтер ТОВ «Київщина-Житло»; генераль-
ний директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Київщина-капiтал»

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 андрушко сергiй 

васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство 
«киЇвсЬка ПересУвна МеХанIЗована коЛона2»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації:Повне най
менування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський 
машинобудiвний завод»; код за ЄДРПОУ емітента: 00203134; Місцезнахо-
дження емітента: 11500 Житомирська обл., м. Коростень, вул. В.Сосно-
вського, буд. 65; Міжміський код, телефон та факс емітента: (04142) 3-00-01; 
4-24-38; Електронна поштова адреса емітента: PAOKMZ@Rambler.ru ; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:www.korostenmz.ho.ua; Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

2. текст повідомлення: 29.04.2018 р. автоматично без прийняття 
рiшення в зв»язку iз закiнченням термiну перебування на посадi відбулись 
такі зміни: Повноваження Голови наглядової ради Ломакiна Анатолiя 
Iвановича (паспорт:ВМ427582 виданий Коростенським МРВ УМВС України 
в Житомирськiй обл 23.10.1997) припинено 29.04.2018 р.Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 14.38607% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 29.04.2017 р.. Повноваження Члена наглядової ради 
Скуратiвського Олега Євгенiйовича (паспорт:ВМ 349568 виданий Корос-
тенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 22.04.1997 р ) припинено 
29.04.2018 р. . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15.69854% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2017 р. Повноваження 
Члена наглядової ради Лапай Свiтлани Анатолiївни (паспорт:ВМ 649891 
виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 18.11.1998) 
припинено 29.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.09681% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2017 р.Повно-

важення Члена наглядової ради Матвiйчук Лариси Петрiвни 
(паспорт:ВМ 873809 виданий Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 10.04.2000) припинено 29.04.2018 р.Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.21616% Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 29.04.2017 р.Повноваження Члена наглядової ради Ломакiна Ва-
дима Анатолiйовича (паспорт: ВМ 035179 виданий Коростенським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл 01.11.1995) припинено 29.04.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.31246% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 29.04.2017 р. Повноваження Члена нагля-
дової ради Пригорницького Миколи Iвановича (паспорт: ВМ 313829 вида-
ний Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 12.03.1997) 
припинено 29.04.2018 р.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.35930% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2017 р..Повно-
важення Члена наглядової ради Вербило Володимира Володимировича 
(паспорт: ВМ 368206 виданий Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 18.06.1997) припинено 29.04.2018 р.Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.13202% . Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi  - з 29.04.2017 р. На посаду голови та членів наглядової 
ради нiкого не обирали, так як не скликали черговi загальнi збори 
акцiонерiв.

3. Підпис Голова правлiння крамаренко анатолiй анатолiйович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 02.05.2018 р.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧне акцIонерне 

товариство «оДесаХарЧореММаШ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00383834
3. Місцезнаходження емітента: 65013 м.Одеса Миколаївський шлях, 

буд.197
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 048 7284085
5. Електронна поштова адреса емітента: harchorem@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: oprm.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради Рябий Володимира Григорови-
ча (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018  р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Шиляєва Володимира Васильо-
вича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.

(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Рябий Володимира Григоровича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
начальник цеха, голова Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства та Наглядовою радою. Посадова особа є представни-
ком акцiонера - Мiрзоєва Давида Георгiйовича. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Шиляєва Володимира Васильовича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступ-
них рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: на-
чальник виробництва, член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ «ТОЧ-
МА» (код 32288121; адреса: м.Одеса Миколаївська дорога , буд.197).

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова комiсiї з припинення ___________ кулик сергiй Федорович

М.П.

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство «коростенсЬкиЙ 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 емітента Приватне акцIонерне 
товариство "ДорIс"

2. Код за ЄДРПОУ 22000319
3. Місцезнаходження 87525, Донецька обл., м.Марiуполь, 

пр. Нахiмова, 196
4. Міжміський код, телефон та факс (062)527970 (0629)527970
5. Електронна поштова адреса office@doris.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.doris.ua/other/report/
emitent/index.html

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
27 квiтня 2018р. на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ДОРIС» 

(Протокол №1 вiд 27.04.2018р.) прийняте рiшення про виплату дивiдендiв. 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
14.05.2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до 
рiшення Загальних зборiв ПрАТ «ДОРIС» - 67216,55 грн. 

Строк виплати дивiдендiв: з 21.06.2018р. по 30.06.2018р. Спосiб випла-
ти дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: ви-
плата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право 
на отримання дивiдендiв.

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

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

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 14307392
3. Місцезнаходження: 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622)36165 (04622)34344
5. Електронна поштова адреса: mail@chezara.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.chezara.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради 

№ 73 вiд 26.04.2018) припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням 
строку повноважень:

Генерального директора ПАТ «ЧЕЗАРА» та члена Дирекцiї Свириденка 
Анатолiя Олексiйовича. Часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Строк перебування на посадi - з 14.05.2015 по 26.04.2018.

члена Дирекцiї Кучеренка Вiталiя Робертовича. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi - з 01.03.2018 
по 26.04.2018.

члена Дирекцiї Пасiчного Миколи Михайловича. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi - з 01.03.2018 
по 26.04.2018.

члена Дирекцiї Кернажицької Iрини Миколаївни. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi - з 01.03.2018 
по 26.04.2018.

члена Дирекцiї Образкової Ганни Вiкторiвни. Часткою у статутному 
капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi - з 01.03.2018 
по 26.04.2018. 

Приватне акцIонерне товариство «ЧернIГIвсЬкиЙ ЗавоД раДIоПриЛаДIв»

Приватне акцІонерне товариство 
«ХМеЛЬницЬке ШЛяХовоБУДІвеЛЬне 

УПравЛІння №56»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : Приватне 
акціонерне товариство «Хмельницьке шляховобудівельне управ
ління №56» 2.Код за ЄДРПОУ : 03448860

3.Місцезнаходження : 29000, м.Хмельницький,, 
вул. Західноокружна,1

4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 66-49-49, 66-49-49
5.Електронна поштова адреса: sbm56@ic.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: roads.km.ua
7.Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.текст повідомлення: Загальні збори акціонерів товариства від 

30.04.2018р. (Протокол №8 від 30.04.2018р.), відповідно до вимог ст.70 
ЗУ «Про акціонерні товариства» постановили: 

9.1.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, прий-
няття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних 
зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одно-
го року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської 
діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, надання 
послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, договорів по розпорядженню 
Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, 
продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпоря-
дження майном), договорів по розпорядженню Товариством об’єктами 
рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користу-
вання третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів 
направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори 
позики, кредитні договори, безповоротної/поворотної фінансової допо-
моги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх 
зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, 
тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в 
статутних капіталах господарських товариств та будь-яких інших дого-
ворів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товари-
ством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові уго-
ди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема 
договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість 
всіх перелічених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 
(один мільярд) гривень 00 копійок.

9.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні 
дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рі-
шення Загальних зборів.

9.3. Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує 
його обов’язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підпи-
сання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узго-
джених Наглядовою радою Товариства умов

Вартість активів емітента за даними останньої річної 259552 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 385,279 %. 

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством

2. Голова правління волосінчук Максим Михайлович 30.04.2018

Прат «ЛЬвІвсЬке сПецІаЛІЗоване 
БУДІвеЛЬноМонтаЖне УПравЛІння №1»
79040, Львівська обл., м.Львів, вул.конюшинна, буд.14. ЄДрПоУ 

03335511
Повідомляє про прийняття рішення про надання згоди на вчинен

ня значних правочинів Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв - 27.04.2018 року, найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв- черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Львiвське спецiалiзоване будiвельно-монтажне 
управлiння №1» - предмет правочину - виникла особлива iнформацiя щодо 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: 
1. Замовник Львiвське мiське комунальне пiдприємство «Львiвводоканал», 
предмет угоди Реконструкцiя водогону по вул. Полковника П. Болбочана у 
м. Львовi Договiр №15-483Т вiд 12.05.2017 ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 
6 500 024, 00 (Шiсть мiльйонiв пятсот тисяч двадцять чотири гривнi 00 копiйок) 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2017 року - 10886 тис грн.; - спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 59,709%. 2. Замов-
ник Львiвське комунальне пiдприємство «Львiвавтодор»предмет угоди 
Капiтальний ремонт вул. Пластової (вiд вул. Богданiвської до вул. Бескидської) 
Договiр № 27/11/17 вiд 27.11.2017 ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 38 970 000,00 
(Тридцять вiсiм мiльйонiв девятсот сiмдесят тисяч гривень 00 копiйок) Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2017 року - 10886 тис грн.; - спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 357,982% 3. Замовник 
Львiвське мiське комунальне пiдприємство «Львiвводоканал, предмет угоди 
Будiвництво КНС по вул. Дмитерка в м.Винники Договiр № 15-1029Т вiд 
06.12.2017 ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства 4 942 136,40 (Чотири мiльйони девятсот 
сорок двi тисячi сто тридцять шiсть гривень 40 копiйок) Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2017 року - 10886 тис грн.; - спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 45,399% 4. Замовник 
Львiвське мiське комунальне пiдприємство «Львiвводоканал», предмет угоди 
Каналiзування вул. Тракт Глинянський Договiр № 15-004Т вiд 03.01.2017ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства 9 116 086, 80 (Девять мiльйонiв сто шiстнадцять тисяч 
вiсiмдесят шiсть гривень 80 копiйок) Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року - 10886 тис грн.; - 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочи-
ну, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) - 83,741% Голова Правління Хаврак в.в.

Прат «Львівське спеціалізоване будівельномонтажне управлін
ня №1»
79040, Львівська обл., м.Львів, вул.конюшинна, буд.14. ЄДрПоУ 03335511

Повідомляє про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів У вiдповiдностi до Закону України 
«Про акцiонернi товариства», попередньо схвалити вчинення (укладення) 
Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з 
моменту проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних 
правочинiв, становитиме бiльше 25% вартостi активiв Товариства за да-
ними фiнансової звiтностi за 2017рiк. Голова Правління Хаврак в.в.
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Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА» (Протокол Наглядової ради 
№ 73 вiд 26.04.2018) обрано:

на посаду Генерального директора ПрАТ «ЧЕЗАРА» та члена Дирекцiї 
Свириденка Анатолiя Олексiйовича (Генеральний директор ПрАТ «ЧЕЗА-
РА»). Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Обрано на 
термiн до 26.04.2021. Попереднi посади: перший вiце-президент - директор 
з технiчних питань ВАТ «ЧеЗаРа», Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА».

на посаду члена Дирекцiї Кучеренка Вiталiя Робертовича. Часткою у ста-
тутному капiталi товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання нового 
складу Дирекцiї. Попереднi посади: генеральний директор ТОВ «БУДIВЕЛЬНА 
КОМПАНIЯ «КИЇВРЕМБУД», директор ТОВ «IННОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ», Перший заступник Генерального директора - директор 
фiнансовий ПАТ «ЧЕЗАРА», член Дирекцiї ПАТ «ЧЕЗАРА».

на посаду члена Дирекцiї Пасiчного Миколу Михайловича. Часткою у 
статутному капiталi товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання 
нового складу Дирекцiї. Попереднi посади: начальник iнженерно-технiчного 
центру - перший заступник директора з технiчних питань ВАТ «ЧеЗаРа», 
заступник Генерального директора - директор технiчний ПАТ «ЧЕЗАРА», 
член Дирекцiї ПАТ «ЧЕЗАРА».

на посаду члена Дирекцiї Кернажицьку Iрину Миколаївну. Часткою у ста-
тутному капiталiу товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання но-
вого складу Дирекцiї. Попереднi посади: економiст ПАТ«ЧЕЗАРА», член 
Дирекцiї «ЧЕЗАРА».

на посаду члена Дирекцiї Образкову Ганну Вiкторiвну. Часткою у статут-
ному капiталi товариства не володiє. Обрано на термiн до обрання нового 
складу Дирекцiї. Попереднi посади: юрисконсульт ПАТ «ЧЕЗАРА», провiдний 
юрисконсульт ПАТ «ЧЕЗАРА», начальник юридичного вiддiлу ПАТ «ЧЕЗА-
РА», член Дирецiї ПАТ «ЧЕЗАРА».

Усі зазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не 
дали, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

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 Прат «ЧеЗара» __________________ 

а.о. свириденко 
М.П. 26.04.2018

Приватне акцІонерне товариство 
«вІта»

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

ціонерне товариство «віта» 2.Код за ЄДРПОУ : 30693303
3.Місцезнаходження : 29000, м. Хмельницький, провул.Купріна, 1
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 63-72-57, 63-72-57
5.Електронна поштова адреса: vitakm@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sites.google.com/site/pratvita/
7.Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадо

вих осіб емітента
ІІ.текст повідомлення: Н підставі рішення загальних зборів акціоне-

рів вд 30.04.2018р .(Протокол б/н від 30.04.2018р.).
Припинено повноваження - Голова Наглядової ради - Низенко Олек-

сандр Валентинович. Акціями товариства не володіє. Відмовився від на-
дання паспортних даних. Перебував на посаді 6 років. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження - Член Наглядової ради - Дмитренко Іван 
Карпович . Акціями товариства не володіє. Відмовився від надання пас-
портних даних. Перебував на посаді 6 років. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження - Член Наглядової ради - Ледєньов Кос-
тянтин Олексійович. Акціями товариства не володіє. Відмовився від на-
дання паспортних даних. Перебував на посаді 6 років. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження - Ревізор - Дмитренко Галина Петрівна. 
Акціями товариства не володіє. Відмовилась від надання паспортних да-
них. Перебувала на посаді з 29.04.2017p. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано - Голова Наглядової ради - Стецун Анатолій Вікторович. Воло-
діє часткою 43,93527% акцій товариства, загальною номінальною вартіс-
тю 44155,5 грн. Обрано Головою Наглядової Ради на підставі засідання 
Наглядової ради товариства . (Протокол № 2 від 30.04.2018р.). Відмовив-
ся від надання паспортних даних. Призначено на термін 5 років. На про-
тязі останніх п'яти років ФОП Стецун А.В., приватний підприємець. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

обрано - Член Наглядової ради - Стецун Наталія Анатоліївна. Володіє 
часткою 47,99219% акцій товариства, загальною номінальною вартістю 
48232,75 грн. Відмовилась від надання паспортних даних. Призначено на 
термін 5 років. На протязі останніх п'яти років ФОП Стецун А.В., мене-
джер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

обрано - Член Наглядової ради - Бродецький Ярослав Віталійович. 
Акціями товариства не володіє. Відмовився від надання паспортних да-
них. Призначено на термін 5 років. На протязі останніх п'яти років 
ФОП  Стецун А.В., комірник. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

обрано - Ревізор - Шкодяк Віктор Васильович. Акціями товариства не 
володіє. Відмовився від надання паспортних даних. Призначено на термін 
5 років. На протязі останніх п'яти років ФОП Стецун А.В., бухгалтер. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством

2. Директор Могила віталій Григорович 30.04.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство 
«воЛоДарсЬковоЛинсЬкиЙ 

ЛЬоноЗавоД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості емітента:
1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

«Володарсько-Волинський льонозавод».
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: вул. Заводська, 1, с.Рижани, Хорошів-

ський  р-н, Житомирська обл., 12122
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306012. 
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (04145)5-31-59.
1.6. Електронна поштова адреса: Bulash1969@yandex.ua 
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно рішення річних загальних зборів ПАТ «Володарсько-

Волинський льонозавод» від 27.04.18р. (прот.№1), сталися зміни в скла-
ді посадових осіб.

Припинено повноваження по закінченню терміну обрання:
2.1. Голови наглядової ради Сітенко Тараса Олександровича, воло-

діє часткою 0,02613% в СК емітента, на посаді перебував з 28.04.17р.
2.2. Члена наглядової ради Сітенко Дениса Олександровича, воло-

діє часткою 0,03431% в СК емітента, на посаді перебував з 28.04.17р.
2.3. Члена наглядової ради Бурика Олександра Івановича, не воло-

діє часткою в СК емітента, на посаді перебував з 28.04.17р.
Припинено повноваження достроково
2.4. Голови ревізійної комісії Храброва Вадима Івановича, не володіє 

часткою в СК емітента, на посаді перебував з 28.04.17р.
Обрано на посаду членів наглядової ради на строк до наступних річ-

них зборів:
2.5. Гайдука Сергія Федоровича, не володіє часткою в СК емітента, 

займає посаду генерального директора ТОВ «Лінен оф Десна», інші по-
сади за 5 років: виконавчий директор ТОВ «Лінен оф Десна». Гайдука 
Сергія Федоровича обрано головою наглядової ради, згідно рішення на-
глядової ради від 27.04.18р.

2.6. Деркача Володимира Павловича, не володіє часткою в СК емі-
тента, займає посаду технічного директора ТОВ «Лінен оф Десна», інші 
посади за 5 років: виконавчий директор ТОВ «Лінен оф Десна». 

2.7. Лігіньову Юлію Вікторівну, не володіє часткою в СК емітента, зай-
має посаду Головний бухгалтер ТОВ «Лінен оф Десна», інші посади за 
5 років: заступник начальника АТ «РФ Аваль». 

Обрано на посаду члена ревізійної комісії на 3 роки:
2.8. Скляр Ірину Олександрівну, не володіє часткою в СК емітента, 

займає посаду бухгалтера ТОВ «Лінен оф Десна», інші посади за 5 ро-
ків: бухгалтер ТОВ «Лінен оф Десна». Скляр Ірину Олександрівну об-
рано головою ревізійної комісії, згідно рішення ревізійної комісії від 
27.04.18р.

Всі вказані вище посадові особи не надали згоди на розкриття пас-
портних даних, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не ма-
ють.

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

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

Генеральний директор  Шевчук Юрій Миколайович
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Страхова 
компанiя «УКРПРОМГАРАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 31549726
3. Місцезнаходження 49005, м.Днiпро, 

Писаржевського, 1А
4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 333-992 

(0562) 367-381
5. Електронна поштова адреса Irina.Klim@unitymail.biz

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

http://31549726.uafin.net/

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року), з 

метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження 
Трипольського Георгiя Олеговича на посадi члена Наглядової ради (згоди 
на розкриття паспортних даних особа не надала), не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, обiймав посаду з 27 квiтня 2017 року.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року), з 
метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження 
Донської Катерини Олександрiвни на посадi члена Наглядової ради (зго-
ди на розкриття паспортних даних особа не надала), не володiє часткою 

Приватне акцIонерне товариство «страХова коМПанIя «УкрПроМГарант»

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 "ЗавоД 
"нева"

2. Код за ЄДРПОУ 14307972
3. Місцезнаходження 29025, Хмельницький, 

вул. Курчатова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0382550423 0382550445
5. Електронна поштова адреса nevacorp@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://zavodneva.prom.ua/

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

II. текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Завод «Нева», якi вiдбулися 

28.04.2018 року, 375576 голосами, що становить 0,927339% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах, прийнято рiшення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в 
ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв Товариства значних правочинiв  
(у розумiннi частини 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товари-

ства») з продажу (поставки) продукцiї власного виробництва за цiнами та в 
обсязi, якi визначаються вiдповiдно до договору мiж сторонами, з гранич-
ною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 5 000 000 (п’яти 
мiльйонiв) гривень (у т. ч. ПДВ);

2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня 
проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю 
(у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства») з осо-
бами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв, а саме Това-
риством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЄВРО ТРАНС ПЛЮС».

3. Надати згоду на укладання (пiдписання) Головою правлiння, попере-
дньо схвалених у пунктах 1 та 2 значних правочинiв, з усiма змiнами та 
доповненнями до них.

4. Встановити, що голова правлiння Товариства має право вiд iменi То-
вариства вчиняти правочини, передбаченi пунктом 1 та 2 щодо яких Загаль-
ними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, 
без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких при-
ймаються Виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в 
межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включа-
ється до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктом 1.

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 Мельничук Iван володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство УПравЛIння МеХанIЗованиХ роБIт 
"ГIДроенерГоБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04679796
3. Місцезнаходження: 55000, Миколаївська обл., Доманiвський р-н 

м. Южноукраїнськ, промислова зона
4. Міжміський код, телефон та факс: (05134) 5-59-54 (05134) 5-59-54
5. Електронна поштова адреса: umr_geb@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://umr.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Бабiн Олег Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) призначений на посаду Голови комiсiї з припинення 
(перетворення) 27.04.2018 р.; Володiє 0.000798% статутного капiталу това-
риства; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0.1 грн.; посади, якi 
особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор; непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано 
особу:до завершення реорганiзацiї Товариства. Орган, що прийняв рiшення 
про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього 
рiшення: припинення Товариства шляхом реорганiзацiї; пiдстави: Протокол 
Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 27.04.2018 року.

Тихонюк Наталiя Анатолiївна (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) призначений на посаду члена комiсiї з припинен-
ня (перетворення) 27.04.2018 р.; не володiє часткою статутного капiталу 
товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: глав-
ний бхгалтер; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк, на який обрано особу:до завершення реорганiзацiї Товари-
ства. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Загальнi збори 
акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: припинення Товариства 
шляхом реорганiзацiї; пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 
вiд 27.04.2018 року.

Самойленко Валентина Iванiвна (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена комiсiї з припи-
нення (перетворення) 27.04.2018 р.; не володiє часткою статутного капiталу 
товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: за-
ступник директора з охорони працi; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу:до завершення 
реорганiзацiї Товариства. Орган, що прийняв рiшення про призначення - 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: припинення 
Товариства шляхом реорганiзацiї; пiдстави: Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв № 1 вiд 27.04.2018 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Бабiн олег олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)
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в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, обiймав посаду з 27 квiтня 2017 року.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року), з 
метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження 
Троян Михайло Михайловича на посадi члена Наглядової ради (згоди на 
розкриття паспортних даних особа не надала), не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, обiймав посаду з 27 квiтня 2017 року.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року), з 
метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Нагля-
дової ради обраний Трипольський Георгiй Олегович (згоди на розкриття 
паспортних даних особа не надала), не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi 
посади емiтент не володiє. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року), з 
метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Нагля-
дової ради обрана Донська Катерина Олександрiвна (згоди на розкриття 
паспортних даних особа не надала), не володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, обрана строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi 
посади емiтент не володiє. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року), з 
метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Нагля-
дової ради обраний Троян Михайло Михайлович (згоди на розкриття пас-
портних даних особа не надала), не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади 
емiтент не володiє. 

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 сапай с.о.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариство "ЗавоД 
"нева"

2. Код за ЄДРПОУ 14307972
3. Місцезнаходження 29025, Хмельницький, вул.

Курчатова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0382550423 0382550445
5. Електронна поштова адреса nevacorp@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://zavodneva.prom.ua/

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

II. текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Завод «Нева», якi вiдбулися 

28.04.2018 року, 375576 голосами, що становить 0,927339% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах, прийнято рiшення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в 
ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв Товариства значних правочинiв (у 
розумiннi частини 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства») 
з продажу (поставки) продукцiї власного виробництва за цiнами та в обсязi, 

якi визначаються вiдповiдно до договору мiж сторонами, з граничною су-
купною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 5 000 000 (п’яти мiльйонiв) 
гривень (у т. ч. ПДВ);

2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня 
проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю 
(у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства») з осо-
бами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв, а саме Това-
риством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЄВРО ТРАНС ПЛЮС».

3. Надати згоду на укладання (пiдписання) Головою правлiння, попере-
дньо схвалених у пунктах 1 та 2 значних правочинiв, з усiма змiнами та 
доповненнями до них.

4. Встановити, що голова правлiння Товариства має право вiд iменi То-
вариства вчиняти правочини, передбаченi пунктом 1 та 2 щодо яких За-
гальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схва-
лення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради 
Товариства.

Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких прий-
маються Виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в меж-
ах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається 
до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктом 1.

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 Мельничук Iван володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 

товариство УПравЛIння МеХанIЗованиХ роБIт 
"ГIДроенерГоБУД"; 2. Код за ЄДРПОУ: 04679796; 3. Місцезнаход-
ження: 55000, Миколаївська обл., Доманiвський р-н м. Южноукраїнськ, про-
мислова зона; 4. Міжміський код, телефон та факс: (05134) 5-59-54 (05134) 
5-59-54; 5. Електронна поштова адреса: umr_geb@ukr.net; 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://umr.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
27.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ Управлiння 

механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» (Протокол № 1 вiд 27.04.2018р.), з 
метою мiнiмiзацiї витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої 
органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство з ре-
зультатом голосування «за» - 867090 голосiв, що складає 100% голосiв, якi 
брали участь у загальних зборах, «проти» - 0 голосiв , «утримався» - 0 
голосiв, прийняте рiшення про припинення Приватного акцiонерного това-
риства Управлiння механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» шляхом його пе-
ретворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Управлiння 
механiзованих робiт «Гiдроенергобуд», код за ЄДРПОУ 04679796, 
мiсцезнаходження: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, промис-
лова зона; Статутний капiтал 12525,55 гривень. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Управлiння механiзованих робiт «Гiдроенергобуд», є пра-
вонаступником щодо всього майна, прав та обов’язкiв Приватного 
акцiонерного товариства Управлiння механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» 
стосовно всiх його кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi 
оспорюються сторонами. Акцiї Приватного акцiонерного товариства 
Управлiння механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» конвертуються у частки 
у статутному капiталi ТОВ Управлiння механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» 
та розподiляються серед його учасникiв у спiввiдношеннi 1:1 
(«1акцiя=1частка»). Вiдсоткове спiввiдношення часток ТОВ Управлiння 
механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» буде рiвним вiдсотковому 
спiввiдношенню часток у статутному капiталi ПрАТ «Управлiння 
механiзованих робiт «Гiдроенергобуд»». Строк заявлення кредиторами 
своїх вимог до ПрАТ Управлiння механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» 
становить 2 мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо 
припинення ПрАТ «Управлiння механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» шля-
хом його перетворення у ТОВ «Управлiння механiзованих робiт 
«Гiдроенергобуд» з урахуванням вимог статтi 82 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Такi вимоги направляються до товариства реко-
мендованим листом з описом вкладення або надаються до товариства 
безпосередньо з обов`язковою реєстрацiєю вiдповiдної кореспонденцiї.

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 Бабiн олег олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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  
«ПроКредит Бакн» 

2. Код за ЄДРПОУ: 21677333
3. Місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107а
4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон: +38044-590-10-00,  

факс 38044-590-10-01
5. Електронна поштова адреса: info@procreditbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.procreditbank.com.ua/about/

korporativnoe-upravlenie/osobaya-informatsiya/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
ІІ. текст повідомлення

24 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів АТ «ПроКредит Банк» 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок до-
даткових внесків у розмірі 350 000 тис. грн. приватного розміщення додатко-
вих простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 476,79 грн. у кіль-
кості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять) штук.

Загальна номінальна вартість акцій складає 349999619,25 грн. Ціна роз-
міщення дорівнює номінальній вартості, оскільки ринкова вартість акцій не 
перевищує їх номінальної вартості. Ринкова вартість однієї простої іменної 
акції, відповідно до Висновку про вартість майна, підготованим ТОВ «СВАН 
КОНСАЛТИНГ» становить 469,62 грн. 

Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради АТ «Про-
Кредит Банк» від 23 квітня 2018 р. 

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному 

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ПрокреДит Банк»

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  

«Коростенський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Сосновського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Згідно рішення наглядової ради від 30 квітня 2018 року, Протокол 

№2, в зв'язку з прийнятим загальними зборами акціонерів 
27.04.2018 року рішення про втрату чинності Положення про Правлін
ня товариства та створення одноосібного виконавчого органу, при
пинено повноваження:

Голова правління Ярмолюк Олександр Миколайович (паспорт серія ВН 
№ 577485 виданий 25.10.2012 р. Коростенським РС УДМС України в Жито-
мирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 
29.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.
Член правління Жмаченко Тетяна Валентинівна (паспорт серія 

ВМ  № 925167 виданий 16.12.2000 р. Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Перебувала на по-
саді з 03.06.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Член правління Зайдліч Андрій Олександрович (паспорт серія 
ВМ  №806962 виданий 21.02.2000 р. Малинським РВ УМВС України в Жи-
томирській області), акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 
03.06.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Згідно рішення наглядової ради від 30 квітня 2018 року, Протокол 
№ 2, призначено:

Директор Ярмолюк Олександр Миколайович (паспорт серія 
ВН  № 577485 виданий 25.10.2012 р. Коростенським РС УДМС України в 
Житомирській області), акціями Товариства не володіє. Призначено до за-
кінчення терміну дії укладеного контракту - до 30.04.2021 року. Перелiк 
попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Дирек-
тор ТОВ «Гулянецький щебзавод», Голова правління ПАТ «Коростенський 
кар'єр». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

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

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

2. Директор  ярмолюк олександр Миколайович
30.04.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«УКР ПАНГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 34530278
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 33,  

поверх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-07, 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: ukrpangroup@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://ukrpangroup.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 30.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: укладення будь-яких додаткових угод до договору 

позики від 25.09.2006 та/або договору позики від 25.05.2007 та/або догово-
ру позики від 08.06.2007, між Бета Проперті Менеджмент Лімітед та Това-
риством, предметом яких є зміни та / або доповнення до вказаних догово-
рів позики, в тому числі щодо зміни суми позики, строку її повернення, 
процентів тощо.

Гранична сукупна вартість правочинів: 1772739,85 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 281238,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 630,33%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 999.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «УПГ» 30.04.2018р. Гранична сукупна вартість правочинів, наведена 
в перерахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів. 

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  Бiлощицький в. Д.
02.05.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «коростенсЬкиЙ кар’Єр»

Приватне акцIонерне товариство «Укр ПанГрУП»
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капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків 
акцій, а саме:

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА - володіє 2 048 149 простих іменних 
акцій, що становить 89,3236% статутного капіталу банку;

KfW – що володіє 95 220 простих іменних акцій, що становить 4,1527% 
статутного капіталу.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних па-
перів на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на 
дату прийняття цього рішення складає 32,0140%; 

Акції, що розміщуються, надають їх власникам однакову сукупність прав, 
включаючи право: брати участь в управлінні Банком (шляхом участі та голосу-
вання на Загальних зборах особисто або через своїх представників, шляхом об-
рання до складу органів управління та контролю Банку особисто або своїх пред-
ставників, тощо); одержувати інформацію про діяльність Банку у порядку та в 
обсягах, визначених чинним законодавством України; виходу із Банку шляхом 
відчуження всіх належних йому Акцій Банку; брати участь у розподілі прибутку 
Банку та одержувати його частину (дивіденди); у разі ліквідації Банку одержати 
частку вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера у Статутному капіта-
лі; розпоряджатися Акціями Банку будь-яким чином без обмежень, зокрема: за-

повідати їх у спадщину, продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь 
інших осіб; реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законо-
давством України, включаючи право на переважне придбання додатково випу-
щених Банком Акцій – лише при приватному розміщенні таких акцій.

Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами у безготів-
ковій, в розмірі 100% акцій відповідно до укладеного договору.

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, у повному обсязі 
(349999619,25 грн.) будуть направлені на збільшення кредитного портфелю 
Банку за рахунок кредитування малого та середнього бізнесу (60% від суми 
збільшення статутного капіталу), виробників сільськогосподарської продук-
ції (40% від суми збільшення статутного капіталу) в Україні.

Можливість конвертації не передбачена.
ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
Голова Правління 
ат «Прокредит Банк» _____________ 

 Пономаренко в.в. 

М.П. 27.04.2018р.

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «ПоЛтавсЬкиЙ аЛМаЗниЙ ІнстрУ
Мент»

2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 50-38-34, 0532 50-38-20
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» повідомляє, що  

26 квітня 2018 року черговими загальними зборами акціонерів (протокол 
№ 18) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за 
рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою 
радою Товариства) щодо купівлі сировини - граничною сукупною вартістю не 
більше 2 мільйонів доларів США (за офіційним курсом НБУ на дату вчинення 
правочину) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішен-
ня загальними зборами акціонерів. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 70 715 тисяч грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності становить 74%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 8 241 483 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах - 8 180 515 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 8 180 515 шт. Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 шт.

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» повідомляє, що 
26 квітня 2018 року черговими загальними зборами акціонерів (протокол 
№ 18) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за 
рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядо-
вою радою Товариства) щодо купівлі обладнання, отримання позик та креди-
тів (як в національній валюті так і в іноземній валюті - євро, долари, рублі), 
передачі в заставу, іпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства гра-
ничною сукупною вартістю не більше суми еквівалентної 200 000 000,00 грн. 
протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення загальни-
ми зборами акціонерів. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 70 715 тисяч грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 283%. Загальна кількість голосую-
чих акцій - 8 241 483 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 8 180 515 шт. Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення - 8 180 515 шт. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 шт.

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

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

2. Директор  Басан І.Л.
27.04.2018

ПовІДоМЛення 
про виникнення особливої інформації  

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»

Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (04343) 61-381
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
27 квітня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Протокол 
№3 від 27.04.2018 р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»), було при-
йнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: На-
дання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття 
рішення, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонга-

цією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних до-
говорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів 
застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, 
договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та 
відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, догово-
рів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди не-
рухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів 
відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, мате-
ріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з 
укладенням мирових угод.

Гранична сукупність вартості правочинів: 1 525 677 250,00 (один мі
льярд п’ятсот двадцять п’ять мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч 
двісті п’ятдесят) гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 6 102 709 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 25%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 
0  прийняття рішення.

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

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

Директор онука володимир володимирович               02.05.2018 р.

Приватне акцІонерне товариство «ЗерноПроДУкт МХП»
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ПовІДоМЛення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство  
«ТепликРайагрохім»

Код за ЄДРПОУ: 05487587
Місцезнаходження: 23800, Вінницька обл. Теплицький р-н,  

смт. Теплик вул. Коцюбинського 3
Міжміський код, телефон та факс: (04343) 6-76-13
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05487587.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТепликРайагро-

хім» (Протокол №1 від 27.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу 
посадових осіб емітента:

Звільнено. Директор – Залевський Михайло Антонович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2018 р. 
у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації (перетворен-
ня) у ТОВ та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів (Протокол №1 від 27.04.2018 р.). Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини. Перебував на посаді з 13.07.2017 р. по 12.07.2017 р.

Призначено. Голова комісії з припинення – Білозір Володимир Григо-
рович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 27.04.2018р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реоргані-
зації (перетворення) у ТОВ та на підставі рішення позачергових Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2018р.). Строк, на який призна-
чено особу – до закінчення процедури реорганізації. Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 

Приватне акцІонерне товариство «теПЛикраЙаГроХІМ»

 ЗатверДЖено
 Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
 Протокол від 29 березня 2018 року

ЗМІни До ПросПектУ еМІсІЇ 
інвестиційних сертифікатів

вІДкритоГо ДиверсиФІкованоГо 
ПаЙовоГо ІнвестицІЙноГо ФонДУ

«кІнтокаЗнаЧеЙсЬкиЙ» ПриватноГо 
акцІонерноГо товариства «кІнто»
1. розділ а. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Володіння часткою в 

статутному капіталі 
Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

40.5343 0.3353

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

12.7590 0.1056

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2.8878 0.0239

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0.2025 0.0017

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0.0270 0.0002

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0.0101 0.0001

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0.0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2.0923 0.0173

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради - 3.7956

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0.6701 0.0055

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1.0444 0.0086

Шуран Оксана Несторів-
на

Член Ревізійної комісії 0.0000 0.0387

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1.5864 0.0131

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович   _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна   _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна    _______________

 ЗатверДЖено
 Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
 Протокол від 29 березня 2018 року

ЗМІни До ПросПектУ еМІсІЇ
інвестиційних сертифікатів

вІДкритоГо ДиверсиФІкованоГо 
ПаЙовоГо ІнвестицІЙноГо ФонДУ 

«кІнтокЛасиЧниЙ»
ПриватноГо акцІонерноГо 

товариства «кІнто»
1. розділ а. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Володіння часткою в 

статутному капіталі 
Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

40.5343 0.3353

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

12.7590 0.1056

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2.8878 0.0239

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0.2025 0.0017

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0.0270 0.0002

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0.0101 0.0001

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0.0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2.0923 0.0173

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради - 3.7956

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0.6701 0.0055

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1.0444 0.0086

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0.0000 0.0387

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1.5864 0.0131

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович   _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна   _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна    _______________
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останніх п'яти років: бухгалтер – ПАТ «Птахокомбінат «Бершадський»; 
бухгалтер з обліку продукції тваринництва – ПАТ «Птахокомбінат «Бер-
шадський»; технік-будівельник – ПрАТ «Зернопродукт МХП»; фахівець з 
постачання – ПрАТ «Зернопродукт МХП»; фахівець з договірної робо-
ти – ПрАТ «Зернопродукт МХП»; бухгалтер 2 категорії – ПрАТ «Зерно-
продукт МХП».

Призначено. Член комісії з припинення – Кацовець Олена Іванівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.04.2018р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації 
(перетворення) у ТОВ та на підставі рішення позачергових Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2018р.). Строк, на який призна-
чено особу – до закінчення процедури реорганізації. Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Головний економіст – Оляницька філія ЗАТ «Зерно-
продукт МХП»; головний економіст – Ладижинська філія ПрАТ «Зерно-
продукт МХП»; головний бухгалтер – Ладижинська філія ПрАТ «Зерно-
продукт МХП»;старший бухгалтер – ПрАТ «Зернопродукт МХП» ; 
бухгалтер - ПрАТ «Зернопродукт МХП».

Призначено. Член комісії з припинення – Леонтьєва Людмила Леоні-
дівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) 
з 27.04.2018р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації 
(перетворення) у ТОВ та на підставі рішення позачергових Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2018р.). Строк, на який призна-
чено особу – до закінчення процедури реорганізації. Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: оператор комп’ютерного набору – ПрАТ «Зернопро-
дукт МХП»; бухгалтер 2 категорії – ПрАТ «Зернопродукт МХП»; бухгал-
тер 1 категорії – ПрАТ «Зернопродукт МХП»; головний бухгалтер за су-
місництвом в ТОВ «Агроцукор ЛТД».

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

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

Голова комісії з припинення Білозір володимир Григорович 
02.05.2018р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 

товариство «ЛIвоБереЖЖяIнвест»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Тараса Шевченка,33,  

поверх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: рішення прийняв єди-
ний акціонер ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ» (далі -Товариство) - ПРАКСІ-
ФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) 30.04.2018р.

Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: будь-які додаткові угоди до договору позики від 

19.11.2007 та/або договору позики від 19.10.2010, між Бета Проперті Ме-
неджмент Лімітед та Товариством, предметом яких є зміни та / або допо-
внення до вказаних договорів позики, в тому числі щодо зміни суми позики, 
строку її повернення, процентів тощо.

Гранична сукупна вартість правочинів: 1636780,08 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 607351,80 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 269,49%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, тому 
що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реєстрацій-
ним номером НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: 
Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр 
(12  Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), якому 
належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій Товариства, що 
складає 100% статутного капіталу Товариства. Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства, наведена в перерахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар 
США на дату прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

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  Бiлощицький в.Д.
02.05.2018

 ЗатверДЖено
 Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
 Протокол від 29 березня 2018 року

ЗМІни До ПросПектУ еМІсІЇ
інвестиційних сертифікатів

ЗакритоГо сПецІаЛІЗованоГо ПаЙовоГо 
ІнвестицІЙноГо ФонДУ БанкІвсЬкиХ МетаЛІв

«кІнтоГоЛД»
ПриватноГо акцІонерноГо товариства 

«кІнто»
1. розділ а. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)
пряме опосеред-

коване
Оксаніч Сергій Михайло-
вич

Президент (Голова 
Правління)

40.5343 0.3353

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

12.7590 0.1056

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2.8878 0.0239

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0.2025 0.0017

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора

(Член Правління)

0.0270 0.0002

Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер 0.0101 0.0001
Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0.0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2.0923 0.0173

Шинкевич Юрій Петрович Член Наглядової ради - 3.7956
Яковенко Ігор Валентино-
вич

Член Наглядової ради 0.6701 0.0055

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1.0444 0.0086

Шуран Оксана Несторівна Член Ревізійної комісії 0.0000 0.0387
Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1.5864 0.0131

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович   _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна   _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна    _______________
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ПовІДоМЛення
про виникнення особливої інформації  

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

емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ»

Код за ЄДРПОУ: 05487587
Місцезнаходження: 23800, Вінницька обл. Теплицький р-н,  

смт. Теплик вул. Коцюбинського 3
Міжміський код, телефон та факс: (04343) 6-76-13
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05487587.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
27 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТЕП-

ЛИКРАЙАГРОХІМ» (Протокол №1 від 27.04.2018 р.) у зв’язку з необ-
хідністю зменшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої 
організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство, 
підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управ-
ління з питань діяльності товариства було прийняте рішення про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИК-
РАЙ АГРОХІМ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕ  ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ». «За» 
таке рішення проголосували 587255 голосів (100% голосів присутніх 
на зборах), «проти» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах), 
«утримались»  – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах).

Повне найменування юридичної особи правонаступника – ТОВА-

Приватне акцІонерне товариство «теПЛикраЙаГроХІМ»

ЗатверДЖено
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 29 березня 2018 року

ЗМІни До ПросПектУ еМІсІЇ
інвестиційних сертифікатів

ІнтерваЛЬноГо ДиверсиФІкованоГо 
ПаЙовоГо ІнвестицІЙноГо ФонДУ  

«кІнтонароДниЙ»
ПриватноГо акцІонерноГо товариства 

«кІнто»
1. розділ а. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Володіння часткою в 

статутному капіталі 
Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

40.5343 0.3353

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

12.7590 0.1056

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2.8878 0.0239

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0.2025 0.0017

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0.0270 0.0002

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0.0101 0.0001

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0.0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2.0923 0.0173

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради - 3.7956

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0.6701 0.0055

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1.0444 0.0086

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0.0000 0.0387

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1.5864 0.0131

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович   _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна   _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна    _______________

ЗатверДЖено
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 29 березня 2018 року

ЗМІни До ПросПектУ еМІсІЇ
інвестиційних сертифікатів

ІнтерваЛЬноГо ДиверсиФІкованоГо 
ПаЙовоГо ІнвестицІЙноГо ФонДУ 

«Достаток»
ПриватноГо акцІонерноГо товариства 

«кІнто»
1. розділ а. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Володіння часткою в 

статутному капіталі 
Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

40.5343 0.3353

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

12.7590 0.1056

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2.8878 0.0239

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0.2025 0.0017

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0.0270 0.0002

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0.0101 0.0001

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0.0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2.0923 0.0173

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради - 3.7956

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0.6701 0.0055

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1.0444 0.0086

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0.0000 0.0387

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1.5864 0.0131

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович   _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна   _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна    _______________
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РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙ-
АГРОХІМ».

Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші 
права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕП ЛИКРАЙАГРОХІМ» переходять до його правонаступника ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ». 

Розмір статутного капіталу правонаступника – 177 000,00 грн.
Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 

Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та роз-
поділяється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙА-
ГРОХІМ», яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ», відбувається зі збереженням 
співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у статутно-
му капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИК-
РАЙАГРОХІМ», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ» номінальною 
вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) дорівнює 

розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять 
копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ». Розмір частки учасника у статутному капіта-
лі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРА-
ЙАГРОХІМ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, 
належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ» до перетворення.

Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ», що перетворюється, має право отримати 
частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ», що ство-
рюється шляхом перетворення. 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова комісії з припинення Білозір володимир Григорович 
02.05.2018р.

ЗатверДЖено
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»
Протокол від 03.04.2018р.

ЗМІни До ПросПектУ еМІсІЇ акцІЙ
ПУБЛІЧноГо акцІонерноГо товариства

«ЗакритиЙ неДиверсиФІкованиЙ 
корПоративниЙ ІнвестицІЙниЙ ФонД

«кІнто каПІтаЛ»
1. розділ а. Характеристика корпоративного фонду
1.1. абзац 2 пункту 12 викласти в наступній редакції:
- Овчаренко Володимир Вікторович, як представник Товариства з об-

меженою відповідальністю «Сова Капітал» (код за ЄДРПОУ – 22950937)  – 
голова Наглядової ради;

2. розділ Б. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Володіння часткою 
в статутному 

капіталі Фонду (%)
пряме опосеред-

коване
Оксаніч Сергій Михайло-
вич

Президент (Голова 
Правління)

- 20,8570

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

 - 6,5652

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління), Відповідаль-
ний за внутрішній контроль

 - 1,4859

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

 - 0,1042

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого ди-
ректора (Член Правління)

 - 0,3355

Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер  - 0,3291
Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради  - 0,0001

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

- 1,3871

Шинкевич Юрій Петрович Член Наглядової ради  - 2,5298
Яковенко Ігор Валентино-
вич

Член Наглядової ради  - 0,3448

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії  - 0,9811

Шуран Оксана Несторівна Член Ревізійної комісії  - 0,5967
Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії  - 1,3930

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович   _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна   _______________
Голова Наглядової ради 
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»
Овчаренко Володимир Вікторович   _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна    _______________

ЗатверДЖено
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 29 березня 2018 року

ЗМІни До ПросПектУ еМІсІЇ
інвестиційних сертифікатів

вІДкритоГо ДиверсиФІкованоГо 
ПаЙовоГо ІнвестицІЙноГо ФонДУ 

«кІнтоеквІтІ»
ПриватноГо акцІонерноГо товариства 

«кІнто»
1. розділ а. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)
пряме опосеред-

коване
Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

40.5343 0.3353

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

12.7590 0.1056

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2.8878 0.0239

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0.2025 0.0017

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0.0270 0.0002

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0.0101 0.0001

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0.0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2.0923 0.0173

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради - 3.7956

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0.6701 0.0055

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1.0444 0.0086

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0.0000 0.0387

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1.5864 0.0131

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович   _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна   _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна    _______________
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство «Управлiння механiзацiї i 
автотранспорту»

2. Код за ЄДРПОУ 05415473
3. Місцезнаходження 08130, с. Петропавлiвська 

Борщагiвка, Велика Кiльцева, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0442740294 0444058200
5. Електронна поштова адреса bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05415473.infosite.com.ua 

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 (протокол № 1/2018) 

було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльше як одно-
го року з дати прийняття такого рiшення, наступного характеру:укладання 
договорiв купiвлi-продажу (поставки) майна в тому числi виробничого об-
ладнання, транспортних засобiв, об`єктiв нерухомостi ( будинкiв, споруд, 
примiщень) та iнших об`єктiв основних засобiв, а також договорiв застави 
майна Товариства, кредитних договорiв та\або договорiв фiнансового 
лiзингу.Гранична сума -11945.12 тис.грн, що становить 80% до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 
2017  рiк. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк становить 14931.4 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 4513811 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах- 4513811 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення- 4513811 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0.

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

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

валерiй трохимович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

ПовІДоМЛення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «киЇвсЬке сПецІаЛІЗоване 
БУДІвеЛЬноМонтаЖне УПравЛІння №1»

Код за ЄДРПОУ: 03450264 
Місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, 

корпус 2, офіс 2
Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-61-42
Електронна поштова адреса: kssmuukraine@gmail.com 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://03450264.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

27 квітня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (Протокол № 27/04/18 від 
27.04.2018р.) (надалі – ПрАТ «КСБМУ №1»), було прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: до-
говори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, 

купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, на-
дання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та 
нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не 
обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, 
матеріалів, та інших об’єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних господарських правочинів більше 50 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 
2017 рік.

Гранична сукупність вартості правочинів: 70 000 000,00 (сімдесят 
мільйонів) гривень 00 копійок.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 7 587 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсот ках): 108,38%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 10 867 858, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 10 368 130, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 10 368 130 та «проти»: 
0  прийняття рішення.

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

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

Генеральний директор  Гарасюта Юрій Леонідович
02.05.2018р.

ПовІДоМЛення 
про виникнення особливої інформації  

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

Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «аГроФорт»

Код за ЄДРПОУ: 34378735
Місцезнаходження: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагар-

лик, вул. Першого Травня, буд. 6П
Міжміський код, телефон та факс: 0457352536, 0457352057
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://34378735.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

27 квітня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФОРТ» (Протокол №3 від 
27.04.2018р.) (надалі – ПрАТ «АГРОФОРТ»), було прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: На-
дання попередньої згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття 
рішення, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонга-

цією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних до-
говорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів 
застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, 
договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та 
відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, догово-
рів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди не-
рухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів 
відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, мате-
ріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з 
укладенням мирових угод.

Гранична сукупність вартості правочинів: 165 655 500,00 (сто шістде
сят п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот) гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 662 622 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 25%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691 697, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 76 691 697, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за»: 76 691 697 та «проти»: 0 при-
йняття рішення.

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

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

Директор онука Людмила валентинівна  02.05.2018р.

Приватне акцIонерне товариство «УПравЛIння МеХанIЗацIЇ I автотрансПортУ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Будiвельне управлiння №7»
2. Код за ЄДРПОУ 24220002
3. Місцезнаходження 08131, с. Софiївська Борщагiвка, 

Соборна, 118
4. Міжміський код, телефон та факс 0442735703 0444058200
5. Електронна поштова адреса bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

24220002.infosite.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 (протокол № 1/2018) 

було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльше як одно-

го року з дати прийняття такого рiшення, наступного характеру:укладання 
договорiв купiвлi-продажу (поставки) майна в тому числi виробничого об-
ладнання, транспортних засобiв, об`єктiв нерухомостi ( будинкiв, споруд, 
примiщень) та iнших об`єктiв основних засобiв, а також договорiв застави 
майна Товариства, кредитних договорiв та\або договорiв фiнансового 
лiзингу.Гранична сума -29448.8 тис.грн, що становить 80% до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 
2017  рiк. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк становить 36811 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй 314750 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах- 314750 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення- 314750 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Черноусько валерiй трохимович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Український страховий капiтал»

2. Код за ЄДРПОУ 23707357
3. Місцезнаходження 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 371-17-17 044 371-17-17

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

http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

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

II. текст повідомлення
27.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УСК» 

(протокол № 1/2018 вiд 27 квiтня 2018 р.) було прийняте рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв будь-якого харак-
теру, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття 
цього рiшення, граничною сукупною вартiстю (ринковою вартiстю майна 
або послуг, що є їх предметом) - 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв гри-
вень 00 копiйок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 148 459 тис.грн.

Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
6  735,86 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 872 030 шт.,
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 672 030 шт.,
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 

672 030 шт.,
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 шт.
III. Підпис

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

2. виконуюча обов’язки 
Голови Правлiння  носова Юлiя вячеславiвна
  27.04.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 05491072. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Григорів-
ське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-28-08, 
(057) 752-28-08. 5. Електронна поштова адреса: info@agrochim.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.agrochim.com.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення На підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (протокол №2704/2018 від 27.04.2018р.) припинено з 27.04.2018р. 
повноваження на посаді Голова Ревізійної комісії Авдєєвій Олені Юрiївні 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа пакетом 
акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 
Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на по-
саді протягом 2 років.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол 
№2704/2018 від 27.04.2018р.) припинено з 27.04.2018р. повноваження 

на посаді Член Ревізійної комісії Комишан Олені Iванiвні (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних). Особа пакетом акцій емітента 
не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування 
змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 
2 років.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол 
№2704/2018 від 27.04.2018р.) обрано з 28.04.2018р. на посаду Ревізор 
Товариства - Ткаченко Віталіну Василівну (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Особа пакетом 
акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 
Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом 
останніх п'яти років: працює на посадi: директор ТОВ «КГ «МАКСИМА»; 
директор ТОВ «ХАРКІВЖИТЛОБУД - 1».

З 28.04.2018р. в Товаристві запроваджено посаду Ревізора тому інші 
члени Ревізійної комісії не обираються.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Добро-
сотськов А.В. М.П. 02.05.2018

Приватне акцІонерне товариство 
«ДерГаЧІвсЬка раЙаГроХІМІя»

Приватне акцIонерне товариство 
«БУДIвеЛЬне УПравЛIння №7»

Приватне акцIонерне товариство «УкраЇнсЬкиЙ страХовиЙ каПIтаЛ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХАРКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ 
МЕХАНIЗАЦIЇ №11»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

01413974

3. Місцезнаходження емітента 61030 м. Харкiв вул. Бiологiчна, 25
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hum11@nr-avers.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.hum11.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова правлiння Коломiйченко Володимир Костянти-
нович (паспорт: серiя ММ номер 259330 виданий Московським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 15.07.1999) припинено повноваження 
26.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
55,0413% (257087 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2015 року. 

Посадова особа Голова правлiння Коломiйченко Володимир Костянти-
нович (паспорт: серiя ММ номер 259330 виданий Московським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 15.07.1999) обрано на посаду 
26.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
26.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 55,0413% (257087 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «ХУМ-11». 

Посадова особа Заступник Голови правлiння Юдiн Валерiй 
Анатолiйович (паспорт: серiя ММ номер 846419 виданий Московським РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 17.03.2001) припинено повнова-
ження 26.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Про-
токол б/н вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi: з 29.04.2015 року. 

Посадова особа Заступник Голови правлiння Юдiн Валерiй 
Анатолiйович (паспорт: серiя ММ номер 846419 виданий Московським РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 17.03.2001) обрано на посаду 
26.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
26.04.2018р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний механiк 
ПрАТ «ХУМ-11». 

Посадова особа Секретар правлiння Лисенко Геннадiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя КН номер 102150 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 27.02.1996) припинено повноваження 
26.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. По-
садова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,5322% (2486 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2015 року. 

Посадова особа Секретар правлiння Фролов Микола Миколайович 
(паспорт: серiя МК номер 242222 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 12.06.1996) обрано на посаду 26.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,5363% (2505 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
ПрАТ «ХУМ-11» машинист гусенiчних кранiв (кранiвник). 

Посадова особа Член правлiння Корнєв Петро Єгорович (паспорт: 
серiя ММ номер 831662 виданий Змiївським РВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 25.01.2001) припинено повноваження 26.04.2018 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є 
акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5,8989% 
(27553 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2015 року. 

Посадова особа Член правлiння Корнєв Петро Єгорович (паспорт: 
серiя ММ номер 831662 виданий Змiївським РВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 25.01.2001) обрано на посаду 26.04.2018р. загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
5,8989% (27553 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ПрАТ «ХУМ-11» 
Начальник Харкiвськой дiльницi механiзацiї. 

Посадова особа Член правлiння Чабанний Володимир Iванович (пас-
порт: серiя ММ номер 830157 виданий Змiївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.12.2000) припинено повноваження 26.04.2018 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,7386% (3450 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2015 року. 

Посадова особа Член правлiння Чабанний Володимир Iванович (пас-
порт: серiя ММ номер 830157 виданий Змiївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.12.2000) обрано на посаду 26.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,7386% (3450 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
ПрАТ «ХУМ-11» механiк Харкiвськой дiльницi механiзацiї. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Кудряшов Вiктор Петрович 
(паспорт: серiя ММ номер 609633 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 18.08.2000) припинено повноваження 
26.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. По-
садова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 1,0705% (5000 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2015 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Кудряшов Вiктор Петрович 
(паспорт: серiя ММ номер 609633 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 18.08.2000) обрано на посаду 26.04.2018р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 
3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 1,0705% (5000 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
ПрАТ «ХУМ-11» начальник ПВВ. 

Посадова особа Член Наглядової ради Панов Володимир Iванович 
(паспорт: серiя ММ номер 456664 виданий Червонозаводським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 21.04.2000) припинено повноваження 
26.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,5136% (2399 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Панов Володимир Iванович 
(паспорт: серiя ММ номер 456664 виданий Червонозаводським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 21.04.2000) обрано на посаду 26.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,5136% (2399 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала поса-
ди: ПрАТ «ХУМ-11» електрозварник. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бреус Сергiй Володимирович 
(паспорт: серiя МК номер 833857 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй областi, 22.04.1998) припинено повноваження 
26.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,7149% (3339 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бреус Сергiй Володимирович 
(паспорт: серiя МК номер 833857 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС 
Украї ни в Харкiвськiй областi, 22.04.1998) обрано на посаду 26.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,7149% (3339 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
ПрАТ «ХУМ-11» мастер дiльницi ППР. 

Приватне акцIонерне товариство  
«ХаркIвсЬке УПравЛIння МеХанIЗацIЇ №11»
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Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ткаченко Тетяна 
Володимирiвна (паспорт: серiя ММ номер 691696 виданий Комiн тернiв-
ським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi, 11.12.2000) припинено 
повноваження 26.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повно-
важень. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 1,8232% (8516 шт). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2015 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Козiонова Свiтлана Юрiївна 
(паспорт: серiя МК номер 569710 виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 03.10.1997) обрано на посаду 26.04.2018р. 
рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї, термiном на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: ПрАТ «ХУМ-11 головний бухгалтер. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кириленко Оксана Михайлiвна 
(паспорт: серiя МК номер 491438 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 27.05.1997) припинено повноваження 
26.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,4383% (2047 шт). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2015 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кириленко Оксана Михайлiвна 
(паспорт: серiя МК номер 491438 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 27.05.1997) обрано на посаду 26.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,4383% (2047 шт). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала поса-
ди: ПрАТ «ХУМ-11» технiк Харкiвськой дiльницi механiзацiї. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Лисенко Анатолiй Григорович 
(паспорт: серiя КН номер 249422 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 25.10.1996) припинено повноваження 
26.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 26.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,2689% (1256 шт). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2015 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Чабанна Свiтлана Iванiвна (пас-
порт: серiя ММ номер 219455 виданий Змiївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 02.07.1999) обрано на посаду 26.04.2018р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: ПрАТ «ХУМ-11» завiдуюча складом, ПрАТ «ХУМ-11» 
бухгалтер.

Голова правлiння _________ Коломiйченко Володимир Костянтинович

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IВАНЧУКIВСЬКЕ 
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

33168696

3. Місцезнаходження емітента 64322 Харкiвська область, 
Iзюмський район, с. Iванчукiвка 
вул. Привокзальна, 11

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ivanchykivcrtxpp@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації 

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

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«IВАНЧУКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» якi вiдбулися 
27.04.2018 року (Протокол б/н вiд 27.04.2018 року) було прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi 
щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-
продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, 
лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, майнової 
поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, пов'язанi з 
предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення 
функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 
80000,00 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 16818,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках %) - 475,6808%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй - 500 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 500 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення «за» - 
500 шт., «проти» - 0 шт.

Директор ____________ Левенець Наталiя Анатолiївна

Приватне акцIонерне товариство  
«IванЧУкIвсЬке ХЛIБоПриЙМаЛЬне ПIДПриЄМство»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариство «Хар кIв
сЬке УПравЛIння 
МеХанIЗацIЇ №11»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

01413974

3. Місцезнаходження емітента 61030 м. Харкiв вул. Бiологiчна, 25
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057)76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hum11@nr-avers.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації 

www.hum11.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

Черговими загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 
«Харкiвське управлiння механiзацiї № 11» якi вiдбулися 26.04.2018 року 
(Протокол б/н вiд 26.04.2018 року) було прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 
договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дару-
вання, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського 
вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi пра-
вочини, пов’язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi 
для забезпечення функцiонування Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 3000,00 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
8519,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках  %) - 35,2154 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй - 359818 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 298059 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення «за» - 298059 шт., 
«проти» - 0 шт.

Голова правлiння _______ Коломiйченко Володимир Костянтинович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство  
«ХеМЗIрес»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

23914062

3. Місцезнаходження емітента 61106 м. Харкiв  
вул. Iндустрiальна, 15-А

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

xemz-irec@ft.net.ua

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

http://khemz-ipec.com

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

Посадова особа Ревiзор Зякiн Вiктор Вiкторович (паспорт: серiя МК 
номер 089701 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 14.03.1996) припинено повноваження 26.04.2018 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,0009% (6 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.03.2011 року. 

Посадова особа Ревiзор Зякiн Вiктор Вiкторович (паспорт: серiя МК 
номер 089701 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 14.03.1996) обрано на посаду 26.04.2018р. загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном на 5 рокiв. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0009% (6 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: не працює - пенсiонер.

Генеральний директор ____________ Родiонов Сергiй Миколайович

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариство «енерГо
МереЖМонтаЖ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

24673123

3. Місцезнаходження емітента 62465 Харкiвська обл., Харкiвський 
район, мiсто Пiвденне вул. Молодiжна, 
б. 10/2

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

emm@ft.net.ua

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

www.emm.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

Посадова особа Директор Сагателян Гарнiк Гагiкович (паспорт: серiя 
МН номер 449418 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 29.05.2002) припинено повноваження 26.04.2018р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 57,00% (4674 шт). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 02.04.2013 року. 

Посадова особа Директор Сагателян Гарнiк Гагiкович (паспорт: серiя 
МН номер 449418 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 29.05.2002) обрано на посаду 26.04.2018р. рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2018р.), термiном на 5 рокiв. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 57,00% (4674 шт). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор ПрАТ «ЕНЕРГОМЕРЕЖ-
МОНТАЖ».

Директор ____________ Сагателян Гарнiк Гагiкович

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство 
"рУБIЖансЬкиЙ 
картоннотарниЙ 
коМБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 01882551
3. Місцезнаходження 93006 м.Рубiжне вул.Менделєєва, 67
4. Міжміський код, телефон та факс (06453) 9-22-10; (06453) 7-04-15
5. Електронна поштова адреса law@rktk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.rktk.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 26.04.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi збори 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «РУБIЖАНСЬКИЙ 
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному держав-
ному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань: 02.05.2018 року. Повне найменування акцiонерного товари-
ства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «РУБIЖАНСЬКИЙ 
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ». Повне найменування акцiонерного то-
вариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство «РУБIЖАНСЬКИЙ 
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ».

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 Мiнiн Геннадiй Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.03
(дата)

ПУБЛІЧне  
акцІонерне товариство 

«креМенЧУцЬкиЙ ЗавоД МетаЛевиХ 
вироБІв»
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 «кременчуцький завод металевих ви

робів»
2. Код за ЄДРПОУ: 01181618
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Соломії 

Крушельницької, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (05366) 6-10-87, (067) 545-05-39
5. Електронна поштова адреса: krzmvzavod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: krzmi.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КрЗМВ» у зв’язку з закінченням строку 

дії повноважень, переобраний на новий термін обрання, строком з 04.05.2018 
по 04.04.2019, директором ПАТ «КрЗМВ» Нікіфоров Олександр Ігоревич (Про-
токол засідання Наглядової ради ПАТ «КрЗМВ» № 4 від 28.04.2018). 

Зміни: обрано. Посада: директор.
Прізвище, ім’я, по батькові: нікіфоров олександр Ігоревич. Особа не на-

дала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ «КрЗМВ» не володіє. 
Строк, на який призначено особу: з 04.05.2018 по 04.04.2019. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ПАТ «КрЗМВ». Посадо-
ва особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

2. Директор ПАТ «КрЗМВ»  (підпис)  О.І. Нікіфоров 02.05.2018 М.П.
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ПовІДоМЛення
про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду «МІЖнароДнІ 
ІнновацІЇ та ІнвестицІЇ» недиверсифікованого виду закритого 

типу (код за ЄДрІсІ 2331136)
товариства З оБМеЖеноЮ вІДПовІДаЛЬнІстЮ 
«коМПанІя З УПравЛІння активаМи «строЙ Ін

вест УкраЇни»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ» (далі скорочено – 
ТОВ «КУА «СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ», КУА) повідомляє учасників Пайо-
вого венчурного інвестиційного фонду «МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІН-
ВЕСТИЦІЇ» недиверсифікованого виду закритого типу (далі скорочено 
– ПВІФ «МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» НЗ, Фонд), що Загаль-
ними зборами учасників ТОВ «КУА «СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ» (протокол 
№3 від «26» квітня 2018 року) прийнято рішення щодо продовження діяль-
ності ПВІФ «МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» НЗ (код за ЄДРІСІ 
2331136) з терміном закінчення діяльності фонду «18» липня 2028 року.

ТОВ «КУА «СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ» здійснює викуп інвестиційних 
сертифікатів у учасників ПВІФ «МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» 
НЗ (код за ЄДРІСІ 2331136), які не згідні з прийнятим рішенням про продо-
вження строку діяльності ПВІФ «МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИ-
ЦІЇ» НЗ, в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 65026, 
Одеська обл., місто Одеса, вулиця Катерининська, будинок 17. 

2) Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним 
особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з 
учасниками Фонду:

фізичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у 

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 7 (для фізичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) у двох примірниках; 

- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про 

реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про від-

криття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фон-
ду;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних 
паперах учасника фонду

юридичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у 

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 8 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) - у двох примірниках; 

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-
го діє юридична особа (статут); 

- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує по-
вноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи 
(протокол, наказ, довіреність тощо); 

- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-
ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи; 

- засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про від-
криття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника 
фонду; 

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних 
паперах учасника фонду. 

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій фор-
мі або оформлені неналежним чином не розглядаються. 

3) розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійсню-
ватимуться розрахунки з учасниками Фонду. Розрахунки з учасниками 
здійснюються за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття 
рішення «26» квітня 2018 року щодо продовження строку діяльності ПВІФ 
«МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» НЗ, яка дорівнює 72 (сімде
сят дві) гривні 17 копійок за один інвестиційний сертифікат. Кількість цін-
них паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількос-
ті цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного 
рішення.

4) дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду. 
Дата початку прийому заявок від учасників «26» квітня 2018 року; дата за-
кінчення прийому заявок від учасників «26» липня 2018 року.

5) строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки. Строк про-
ведення розрахунків за викуплені цінні папери ПВІФ «МІЖНАРОДНІ ІННО-
ВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» НЗ не повинен перевищувати одного календарного 
місяця з дати закінчення реалізації активів такого фонду, але не пізніше 
«21» листопада 2018 року. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться 
шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вка-
заний у заявці про викуп рахунок.

6) застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо 
учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але 
не звернувся за розрахунками в установлені строки. У разі неможливості 
здійснення безготівкових розрахунків по викупу інвестиційних сертифікатів 
з учасником фонду з причин невірної інформації в наданих документах, 
банківських реквізитів і таке інше, ТОВ «КУА «СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ» 
від імені ПВІФ «МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» НЗ 
зобов'язується протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встанов-
леного для здійснення розрахунків, депонувати у банківській установі такі 
кошти на ім’я учасника фонду в порядку, визначеному нормативно-
правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією прохання звертатися електронною по-
штою stroy.invest.ukr@gmail.com або телефоном 0487283881.

Директор тов «кУа «строЙ Інвест УкраЇни»          а.в.Медведєв 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «вІнницяоБЛПостаЧ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01880569
3. Місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке 

шосе 114/2.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 51-12-44
5. Електронна поштова адреса: par@01880569.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.01880569.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб.
ІІ. текст повідомлення. 

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018 року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді 
припинені повноваження: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Мико-
лаївни, на посаді була 23 роки, частка в статутному капіталі – 0,1226%, 
розмір пакета акцій – 48,00 грн.; члена Наглядової ради Захарчука Леонiда 
Михайловича на посаді був 6 років, частка в статутному капіталі – 
0,0268%, розмір пакета акцій – 10,50 грн.; члена Наглядової ради Рибако-
ва Андрiя Єрмолаєвича, на посаді був 11 років, частка в статутному капі-
талі – 0,0402%, розмір пакета акцій – 15,75 грн.; голови Ревiзiйної комісії 
Савчук Таїсiї Андрiївни, на посаді була 11 років, частка в статутному капі-
талі – 0,1591%, розмір пакета акцій – 62,25 грн.; члена Ревiзiйної комiсiї 
Шевчук Лiдiї Василiвни, на посаді була 11 років, частка в статутному капі-
талі – 0,3641%, розмір пакета акцій – 142,50 грн.; члена Ревiзiйної комiсiї 
Юр'євої Феодосiї Семенiвни, на посаді була 6 років, частка в статутному 

капіталі – 0,0038%, розмір пакета акцій – 1,50 грн. Посадові особи згоди 
на розкриття паспортних даних не надали.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 
року та рішення засідання Наглядової ради від 27.04.2018 року, щодо голо-
ви Наглядової ради, Рішення засідання Ревізійної комісії щодо обрання Го-
лови Ревізійної комісії обрані строком на три роки: голова Наглядової ради 
Гавриленко Раїса Миколаївна протягом останніх 5 років займала посади: 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Вінницяоблпостач», пенсіонер, частка в 
статутному капіталі – 0,1226%, розмір пакета акцій – 48,00 грн.; член На-
глядової ради Захарчук Леонiд Михайлович, протягом останніх 5 років за-
ймав посади: член Наглядової ради ПрАТ «Вінницяоблпостач», головний 
механiк СТО ПрАТ «Вiнницяоблпостач», частка в статутному капіталі – 
0,0268%, розмір пакета акцій – 10,50 грн.; член Наглядової ради Наконечна 
Віра Іванівна, протягом останніх 5 років член Правління ПАТ «Вінницяоб-
лпостач», пенсіонер, частка в статутному капіталі – 1,4967%, розмір пакета 
акцій – 585,75 грн.; Голова ревізійної комісії Савчук Таїсiя Андрiївна, протя-
гом останніх 5 років займала посади: голова Ревiзiйної комісії ПрАТ «Вінни-
цяоблпостач», пенсіонер, частка в статутному капіталі – 0,1591%, розмір 
пакета акцій – 62,25 грн.; член Ревiзiйної комiсiї Шевчук Лiдiя Василiвна, 
протягом останніх 5 років займала посади: член Ревiзiйної комісії ПрАТ «Ві-
нницяоблпостач», пенсiонер, частка в статутному капіталі – 0,3641%, роз-
мір пакета акцій – 142,50 грн.; член Ревiзiйної комiсiї Флеркевич Єльвіра 
Валеріївна, протягом останніх 5 років пенсіонер, частка в статутному капі-
талі – 0,1207%, розмір пакета акцій – 47,25 грн. Посадові особи непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Посадові особи 
згоди на розкриття паспортних даних не надали.

Директор Думанська С.П. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство «ДУнаЙ
авто»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03114974

3. Місцезнаходження емітента 68300 Одеська область м.Кiлiя 
буд.118

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

04843 4-00-08 04843 4-00-08

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

dunaiavto@emitent.net.ua

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

dunay-avto.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв: 30.04.2018р. 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-

ри Товариства
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 

схвалинi значнi правочини, за якими ринкова вартiсть послуг, що є предме-
том такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства 
за даними рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами та якi 
пов'язанi з веденням господарської дiяльностi Товариства iз граничною 
вартiстю таких правочинiв не бiльше 5 000 000,00 (П'яти мiльйонiв) грн. На-
дати повноваження Головi виконавчого органу Товариства на укладання 
таких правочинiв за умови отримання згоди Наглядової ради Товариства.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 5 000 000,00 (П'яти мiльйонiв) грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 448,00 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 1116,07

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 385000 простих iменних акцiй,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах: 385000 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за»рийняття рiшення - 385000 голосiв, що складає 100,00 голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцiй та «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв акцiонерiв.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Яцик Андрiй Андрiйович
  М.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загальні 
відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство «корсУнЬШев ЧенкIвсЬке ХЛIБо
ПриЙМаЛЬне ПIДПриЄМ ство» 2. Код за ЄДРПОУ 00952597 
3. Місцезнаходження 19400, Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченкiвський, 
пр. Промисловий,6 4. Міжміський код, телефон та факс (04735) 31-600 31-600 
5. Електронна поштова адреса 00952597@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції http://hpp.at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента II. текст повідомлення Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, протокол №1/18 вiд 27.04.2018 року, у зв’язку з припинен-
ням повноважень членiв наглядової ради припиненi повноваження: Член нагля-
дової ради - Савченко Михайло Миколайович, згоди посадової особи на розкрит-
тя iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному 
капiталi 0,15%, 3887,25грн. Перебував на посадi з 19.04.2017р., по 27.04.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової 
ради - Приймак Юрiй Васильович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
0,15%. 3931,25 грн. Перебував на посадi з 19.04.2017р., по 27.04.2018р. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради - 
Крученко Володимир Григорович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
0,29%. 7650,00 грн. Перебував на посадi з 19.04.2017р., по 27.04.2018р. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова наглядової ради 
- Бобов Роман Геннадiйович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 48,48%, 
1260538,25грн. Перебував на посадi з 19.04.2017р., по 27.04.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства, протокол 1/18 вiд 27.04.2018 року, у зв’язку з обран-
ням членiв наглядової ради обрано: Член наглядової ради - Бобов Роман 
Геннадiйович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 48,48%, 1260538,25грн. 
Попередньо займав посади: ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвське ХПП», менеджер з 
постачання, голова Наглядової ради ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвське ХПП». Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно обра-
на на посаду термiном на 3 роки. Член наглядової ради - Бобов Борис Геннадiйович, 
згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отри-
мано, володiє часткою в статутному капiталi 48,48%, 1260538,25грн. Попередньо 
займав посади: ТОВ «Панда», комерцiйний директор.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа вперше обрана на посаду термiном 
на 3 роки. Член наглядової ради - Савченко Михайло Миколайович, згоди посадо-
вої особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 0,15%, 3887,25грн. Попередньо займав посади: 
СТОВ «Агрофiрма «Корсунь», директор, член Наглядової ради ПрАТ «Корсунь-
Шевченкiвське ХПП». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особа повторно обрана на посаду термiном на 3 роки. Член наглядової ради - 
Приймак Юрiй Васильович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,15%. 

3931,25 грн. Попередньо займав посади: ТОВ «Панда», заступник генерального 
директора, член Наглядової ради ПрАТ «Кор сунь -Шевченкiвське ХПП». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно обрана 
на посаду термiном на 3 роки. Згiдно рiшення наглядової ради Товариства, прото-
кол б/н вiд 27.04.2018 року, щодо обрання голови наглядової ради обрано: Голова 
наглядової ради - Бобов Роман Геннадiйович, згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному 
капiталi 48,48%, 1260538,25грн. Попередньо займав посади: ПрАТ «Корсунь-
Шевченкiвське ХПП», менеджер з постачання, голова Наглядової ради 
ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвське ХПП». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на посаду термiном на 3 роки. 
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством. Голова правлiння Полiщук Тамара Вікторівна Повідомлення про ви-
никнення особливої інформації емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменуван-
ня емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ 
ШЕВ ЧЕН КIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» 2. Код за ЄДРПОУ 
00952597 3. Місцезнаходження 19400, Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченкiвський, 
пр.Промисловий,6 4. Міжміський код, телефон та факс (04735) 31-600 31-600 
5. Електронна поштова адреса 00952597@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції http://hpp.at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів II. Текст 
повідомлення Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 27.04.2018 
року прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладання 
Товариством значних правочинiв, предметом (характером) яких є: одержання То-
вариством 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 в забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/
або забезпечення виконання зобов’язань будь-яких третiх осiб (в т.ч. договору по-
руки); договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), 
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; 
договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, 
експортних та iмпортних договорiв, надання послуг Товариством. Пiд значним 
правочином слiд також розумiти вчинення (укладання), пов’язаних з значними 
правочинами, будь-яких iнших правочинiв, договорiв i документiв, додаткових 
угод (доповнень) до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товари-
ством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рiшення. Вартiсть активiв емiтента 612 638 тис.грн. Гранична сукупна 
вартiсть значних правочинiв 600 000 тис.грн. Спiввiдношення 97,94 % Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 10 165 945. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєст ро-
ванi для участi в загальних зборах: 10 165 945. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 10 165 945. 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 ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правлiння Полiщук Тамара Вікторівна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ПЛАТИ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 33858130; 3. Місцезнаходження: 
49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артема, буд. 94; 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс: /056/ 375-75-38 /056/ 375-75-38; 5. Електронна 
поштова адреса: 33858130@privateinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://platy.prat.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих ак-
цій акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
ПрАТ «ПЛАТИ» повiдомляє, що 27.04.2018 року на пiдставi iнформацiї, 

яка мiститься в перелiку акцiонерiв станом на 24.04.2018 року, отримано-
му вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про зміну власників акцій, яким на-

лежить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, а 
саме: 

- пакет власника акцiй - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код 
37559530, місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18) став 
менше 10% простих акцій. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй до змiни розмiру пакета становив 10,5395%. Розмiр частки акцiонера 
в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета, згiдно вказаного 
перелiку, становить 1,2695%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 10,5395%. Розмiр част-
ки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру па-
кета, згiдно вказаного перелiку, становить 1,2695%.

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, м.п. (підпис), Ша-
повал Надія Святославівна 02.05.2018р.

Приватне акцІонерне товариство «ПЛати»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧне акцІонерне товари
ство «коростиШІвсЬкиЙ кар’Єр»

Код за ЄДРПОУ: 00292445
Місцезнаходження: 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, 

м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29
Міжміський код, телефон та факс: 04130- 5-13-33, 5-13-32
Електронна поштова адреса: fantasy_azure@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://korostyshіv-karіer.besaba.com/
wordpress/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

ІІ. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР» (далі – 
Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (Протокол Зборів №1 від 
26.04.2018 року), на підставі Статуту Товариства та Положення про Нагля-
дову раду Товариства:

прийнято рішення про припинення повноважень 26.04.2018р., у зв’язку 
із закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, наступ-
них посадових осіб Товариства:

Мороза Андрія Ігоревича - голови Наглядової ради Товариства. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній посаді із 
25.04.2017 року. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 
20,0000%;

Казьонова Вадима Віталійовича - члена Наглядової ради Товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній по-
саді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не воло-
діє;

Колесника Валерія Федоровича - члена Наглядової ради Товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній по-
саді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не воло-
діє;

Коровіна Сергія Валентиновича - члена Наглядової ради Товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній по-
саді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не воло-
діє;

Майданика Ігоря В’ячеславовича - члена Наглядової ради Товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на даній поса-
ді із 25.04.2017 року. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

прийнято рішення, у зв’язку із необхідністю обрання членів Наглядової 
ради Товариства, про обрання (переобрання) на ту саму посаду із 
26.04.2018 року наступних посадових осіб Товариства:

Майданика Ігоря В’ячеславовича членом Наглядової ради Товариства, 
представником акціонера Мороза Андрія Ігоревича, на строк до наступних 
річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. . Протягом останніх 5 років обіймав слідуючі посади: 
ТОВ «АКАМ»: із 07.05.13 по 31.03.2014р. – менеджер із збуту; із 01.04.2014 
по 07.05.2017р - заступник директора комерційного. Із 08.05.2017р. осно-
вним місцем роботи є здійснення діяльності як фізичної особи-підприємця. 
Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

Мороза Андрія Ігоревича, акціонера Товариства, членом Наглядової 
ради Товариства, на строк до наступних річних Загальних зборів Товари-
ства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх 

5 років обіймав слідуючі посади: із 16.10.2012р. по 15.03.2017 року – 
ТОВ «АКАМ», директор комерційний. Із 28.03.2017 року по 22.03.2018 
року – ТОВ «КАР’ЄР «КАМ’ЯНА ПІЧ», директор.10.01.2018 прийнятий у 
ТОВ «АКАМ»директором комерційним за сумісництвом, із 29.01.2018 по 
теперішній час – директор комерційний у ТОВ «АКАМ» за основним міс-
цем роботи. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 
20,0000%;

Казьонова Вадима Віталійовича членом Наглядової ради Товариства, 
представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступ-
них річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Протягом останніх 5 років обіймав слідуючі посади: із 
02.04.2009 по 11.10.2010р. - ТОВ «Південно-Східна будівельна компанія, 
головний інженер; із 12.10.2010р. - ТОВ «АКАМ», начальник виробничо-
технічного відділу. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

Колесника Валерія Федоровича членом Наглядової ради Товариства, 
представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступ-
них річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. . Протягом останніх 5 років обіймав слідуючі посади: із 
09.11.2008 по 05.11.13р. - головний інженер ТОВ «АКАМ»; із 06.11.2013 – 
директор ТОВ «СІ-АЛЬ»; за сумісництвом із 06.11.2013р. - головний інже-
нер ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР». Часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіє;

Коровіна Сергія Валентиновича членом Наглядової ради Товариства, 
представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступ-
них річних Загальних зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. . Протягом останніх 5 років обіймав слідуючі посади: Із 
31.01.2008р. - ТОВ «АКАМ», начальник проектно-конструкторського відді-
лу. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

Наглядовою радою Товариства, засідання якої відбулося 26.04.2018р 
(Протокол засідання №5 від 26.04.2018 року), на підставі обрання (пере-
обрання) 26.04.2018р. річними Загальними зборами Товариства Наглядо-
вої ради Товариства:

прийнято рішення, у зв’язку з необхідністю призначення голови Нагля-
дової ради Товариства, про призначення (переобрання) на ту саму посаду 
із 26.04.2018 року Мороза Андрія Ігоревича, акціонера Товариства, голо-
вою Наглядової ради Товариства, на строк до наступних річних Загальних 
зборів Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. . Про-
тягом останніх 5 років обіймав слідуючі посади: Із 16.10.2012р. по 
15.03.2017р. – ТОВ «АКАМ», директор комерційний. Із 28.03.2017р. по 
22.03.2018р. – ТОВ «КАР’ЄР «КАМ’ЯНА ПІЧ», директор.10.01.2018р. при-
йнятий у ТОВ «АКАМ» директором комерційним за сумісництвом, із 
29.01.2018 по теперішній час – директор комерційний у ТОВ «АКАМ» за 
основним місцем роботи. Володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства – 20,0000%.

Рішення Зборів та Наглядової ради Товариства не містять обґрунту-
вання призначення (переобрання) на ту саму посаду посадових осіб Това-
риства.

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини в усіх 
вищеозначених посадових осіб емітента.

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 _______________ Мороз Ігор Євгенійович
   (підпис)

27.04.2018р.

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство  
«коростиШІвсЬкиЙ кар’Єр»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОСАВА» 
2. Код за ЄДРПОУ 
30253385
3. Місцезнаходження 
09100 м. Біла Церква вул. Леваневського, 91
4. Міжміський код, телефон та факс 
04563 37700
5. Електронна поштова адреса 
rosava@rosava.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.rosava.prat.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 

Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу 
емітента

II. текст повідомлення 
1).Прийнято рішення про добровільне припинення ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОСАВА» шляхом ліквідації
III. Підпис 

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

2.
Голова ліквідаційної 
комісії

Поліщук А.А.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Приватне акцIонерне товариство «росава» 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДНIПРОТЕЛЕКОМ». 2. Код за ЄДРПОУ – 
24422088. 3. Місцезнаходження: 49055, м. Днiпро, вул.Будiвельни-
кiв, буд. 34. 4. Міжміський код, телефон та факс:(056)7941731. 5. Елек-
тронна поштова адреса: v352616@gmail.com. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: deu.emitinfo.com. 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

текст повідомлення: 1)На загальних зборах акцiонерiв якi 
вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 30.04.2018р.) було прийняте 
рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї Товариства та припинення 
повноважень виконавчого органу, членiв Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. А саме: припинено повноваження - Генеральний 
директор Звєрєв Михайло Семенович. На розкриття паспортних даних 
особа згоди не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посадi строком з 20.02.2012р. по 30.04.2018р. 2) На за-
гальних зборах акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 
30.04.2018р.) було прийняте рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства та припинення повноважень виконавчого органу, членiв 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. А саме: припинено 
повноваження - Головний бухгалтер Сидоренко Тетяна Юрiївна. На 
розкриття паспортних даних особа згоди не надала. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посадi строком з 
23.11.2015р. по 30.04.2018р. 3) На загальних зборах акцiонерiв якi 
вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 30.04.2018р.) було прийняте 
рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї Товариства та припинення 
повноважень виконавчого органу, членiв Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. А саме: припинено повноваження - Ревiзор Калми-
кова Зоя Петрiвна. На розкриття паспортних даних особа згоди не на-
дала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посадi строком з 20.02.2012р. по 30.04.2018р. 4) На загальних зборах 
акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 30.04.2018р.) 
було прийняте рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї Товариства 
та припинення повноважень виконавчого органу, членiв Наглядової 
ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. А саме: припинено повноважен-
ня - Голова Наглядової Ради Ященко Дмитро Анатолiйович. На роз-
криття паспортних даних особа згоди не надала. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посадi строком з 26.04.2012р. 
по 30.04.2018р. 5) На загальних зборах акцiонерiв якi вiдбулися 
30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 30.04.2018р.) було прийняте рiшення 
про обрання Лiквiдацiйної комiсiї Товариства та припинення повнова-
жень виконавчого органу, членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. А саме: припинено повноваження - Член Наглядової Ради 
Кручек Сергiй Васильович. На розкриття паспортних даних особа зго-
ди не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала 
на посадi строком з 26.04.2012р. по 30.04.2018р. 6) На загальних збо-
рах акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 
30.04.2018р.) було прийняте рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства та припинення повноважень виконавчого органу, членiв 

Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. А саме: припинено 
повноваження - Член Наглядової Ради Загулiна Марина Володимирiвна. 
На розкриття паспортних даних особа згоди не надала. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi строком з 
20.02.2012р. по 30.04.2018р. 7)У зв’язку з прийняттям рiшення про 
припинення Товариства в результатi його лiквiдацiї на загальних збо-
рах акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 
30.04.2018р.) було прийняте рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства. А саме: Голова лiквiдацiйної комiсiї Звєрєв Михайло Се-
менович. На розкриття паспортних даних особа згоди не надала. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк обрання: до моменту закiнчення при-
пинення Товариства в результатi його лiквiдацiї. Попереднi посади: Ге-
неральний директор АТ «Днiпротелеком». 8) У зв’язку з прийняттям 
рiшення про припинення Товариства в результатi його лiквiдацiї на за-
гальних зборах акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 
30.04.2018р.) було прийняте рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства. А саме: Член лiквiдацiйної комiсiї Масалова Анжела 
Олександрiвна. На розкриття паспортних даних особа згоди не нада-
ла. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк обрання: до моменту 
закiнчення припинення Товариства в результатi його лiквiдацiї. 
Попереднi посади: комiрник АТ «Днiпротелеком». 9) У зв’язку з при-
йняттям рiшення про припинення Товариства в результатi його 
лiквiдацiї на загальних зборах акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. 
(Протокол б/н вiд 30.04.2018р.) було прийняте рiшення про обрання 
Лiквiдацiйної комiсiї Товариства. А саме: Член лiквiдацiйної Фоменко 
Юлiя Сергiївна. На розкриття паспортних даних особа згоди не нада-
ла. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк обрання: до моменту 
закiнчення припинення Товариства в результатi його лiквiдацiї. 
Попереднi посади: юрист ТОВ «ВЕСТА КАР». 10) У зв’язку з прийнят-
тям рiшення про припинення Товариства в результатi його лiквiдацiї на 
загальних зборах акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н 
вiд 30.04.2018р.) було прийняте рiшення про обрання Лiквiдацiйної 
комiсiї Товариства. А саме: Член лiквiдацiйної комiсiї Сидоренко Тетя-
на Юрiївна. На розкриття паспортних даних особа згоди не надала. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк обрання: до моменту закiнчення при-
пинення Товариства в результатi його лiквiдацiї. Попереднi посади: Го-
ловний бухгалтер АТ «Днiпротелеком». 11) У зв’язку з прийняттям 
рiшення про припинення Товариства в результатi його лiквiдацiї на за-
гальних зборах акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 
30.04.2018р.) було прийняте рiшення про обрання Лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства. А саме: Член лiквiдацiйної комiсiї Курiнна Олена 
Михайлiвна. На розкриття паспортних даних особа згоди не надала. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк обрання: до моменту закiнчення при-
пинення Товариства в результатi його лiквiдацiї. Попереднi посади: За-
ступник  Генерального  директоро з  загальних питань 
АТ «Днiпротелеком».

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Найменування посади: Генераль-
ний директор Звєрєв Михайло Семенович

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство 
«ДнIПротеЛекоМ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: вІДкрите ак
цІонерне товариство «ГІДроеЛектроМонтаЖ» 2. 
Код за ЄДРПОУ: 13723817 3. Місцезнаходження: 08720, Київська обл., Обухів-
ський район, місто Українка, вул.Промислова, буд.35 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (4572) 21935(4572) 21590 5. Електронна поштова адреса: mail@ukrgem.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukrgem.com.ua/ 7. Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Това-
риства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) припинено повноваження В.о. Голови 
правління Медведєва Сергія Юрійовича. Рішення прийнято на підставі пропо-
зицій Спостережної ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi: 16.03.2009 р. – 27.04.2018 р. Рішенням річних загальних 
зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) припинено повно-
важення Голови Спостережної ради ЗАТ «Українська енергосервісна компанія» 
(представник Григор’єв Олександр Петрович не надав згоди на розкриття пас-
портних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має). Рішення прийнято на підставі пропози-
цій Спостережної ради Товариства. ЗАТ «Українська енергосервісна компанія» 
володіє часткою 80,32% в статутному капіталі Товариства. Загальний строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 17.07.2007 р. – 27.04.2018 р. Рі-
шенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 
27.04.2018р.) припинено повноваження Члена Спостережної ради Могилев-
ського Олега Миколайовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Спосте-
режної ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних дан-
них. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 17.07.2007 р. – 27.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) припинено повноваження Члена 
Спостережної ради Гаврилишина Романа Михайловича. Рішення прийнято на 
підставі пропозицій Спостережної ради Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 17.07.2007 р. – 27.04.2018 р. Рішенням річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) 
припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Савчака Віктора Костянтино-
вича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Спостережної ради Товариства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За-
гальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 17.07.2007 р. – 
27.04.2018 р. На зазначену посаду іншу особу не обирали.Рішенням річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) припинено 
повноваження Члена Ревізійної комісії Яріша Олега Васильовича. Рішення при-
йнято на підставі пропозицій Спостережної ради Товариства. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 17.07.2007 р. – 27.04.2018 р. На зазна-
чену посаду іншу особу не обирали.Рішенням річних загальних зборів акціонерів 

Товариства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) припинено повноваження Члена 
Ревізійної комісії Корнієнко Валентини Вячеславівни. Рішення прийнято на під-
ставі пропозицій Спостережної ради Товариства. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 17.07.2007 р. – 27.04.2018 р. На зазначену 
посаду іншу особу не обирали.Рішенням Наглядової ради Товариства (Прото-
кол від 27.04.2018р.) Директором Товариства обраний Медведєв Сергій Юрійо-
вич. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера та членів Наглядової 
ради у зв’язку зі змінами Статуту та внутрішніх положень Товариства. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який 
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: В.о. Голови правління ВАТ «ГЕМ». Головою Наглядової ради Това-
риства обраний Григор’єв Олександр Петрович. Особа є педставником акціоне-
ра ЗАТ «Українська енергосервісна компанія» (ЄДРПОУ 31663187), що володіє 
часткою 80,32% до Статутного капіталу. Рішення прийнято на підставі пропози-
ції акціонера у зв’язку зі змінами Статуту та внутрішніх положень Товариства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: начальник відділу реклами та маркетингу ПрАТ 
«ВЕЛТА». Річні збори акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) 
обрали Григор’єва О.П на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядо-
вої ради вiд 27.04.2018р. обрали його Головою Наглядової ради, згідно Статуту 
Товариства.Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 
№1 від 27.04.2018р.) Членом Наглядової ради Товариства обрана Ткач Любов 
Олександрівна. Особа є педставником акціонера ЗАТ «Українська енергосер-
вісна компанія» (ЄДРПОУ 31663187), що володіє часткою 80,32% до Статутно-
го капіталу. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера у зв’язку зі зміна-
ми Статуту та внутрішніх положень Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
начальник юридичного відділу ПрАТ«Велта»; заступник голови правління, ди-
ректор ТОВ «Науково-дослідницький центр інвестицій».Рішенням річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2018р.) Членом 
Наглядової ради Товариства обраний Могилевський Олег Миколайович. Особа 
є педставником акціонера ЗАТ «Українська енергосервісна компанія» (ЄДРПОУ 
31663187), що володіє часткою 80,32% до Статутного капіталу. Рішення при-
йнято на підставі пропозиції акціонера у зв’язку зі змінами Статуту та внутрішніх 
положень Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Інформаційно-
видавнича група «Телеграфъ», начальник відділу економіки, ТОВ «Видавничій 
дім «Кіевскій Телеграфъ», директор ТОВ «Л-медіа інвестментс», директор з 
ТОВ «Центр впровадження інформаційних технологій». 3. Підпис. 3.1. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади. Директор Медведєв Сергій Юрійович.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 
1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Дашківці»
2. Код за ЄДРПОУ: 05527700
3. Місцезнаходження: 22363, Вінницька область, Літинський район, 

село Дашківці, вул. Грушевського 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 04347 3-24-39
5. Електронна поштова адреса: dashkivci@emitent.net.ua .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// dashkivci.at.ua 
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення. 

1.Дата прийняття рішення: 28 квітня 2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПАТ «Дашківці». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні 

збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення То-
вариством значних правочинів, в період з 28.04.2018 р. по 28.04.2019 р. 
(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (харак-
тером) яких є: надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття 
цього рішення, в тому числі, але не обмежуючись: отримання нових креди-
тів у вигляді відновлювальних кредитних ліній/кредитів у вигляді траншів/
оформлення договорів про авалювання векселів/договорів про надання 
гарантій/ факторингового фінансування/договорів про надання овердраф-
тів або надання застави та фінансової поруки по операціям по 
зобов’язаннях інших юридичних осіб на суму, що не перевищує 
100’000’000,0 (Сто мільйонів) гривень.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 122246 тис.грн.
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 81,802%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 3325638 шт; кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 3325638 голоси; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» – 3325638 голоси; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

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

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

2. Найменування посади:  Директор Сидорук І.П..       28.04.2018 року.

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ДаШкІвцІ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДНIПРОТЕЛЕКОМ». 2. Код за ЄДРПОУ – 
24422088. 3. Місцезнаходження: 49055, м. Днiпро, вул.Будiвельни-
кiв, буд. 34. 4. Міжміський код, телефон та факс:(056)7941731. 5. Електро-
нна поштова адреса: v352616@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: deu.emitinfo.com. 7. Вид особливої інформації: Відомості про припи-
нення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

текст повідомлення: Згiдно прийнятого рiшення на загальних зборах 
акцiонерiв якi вiдбулися 30.04.2018р. (Протокол б/н вiд 30.04.2018р.) було 
прийняте рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом лiквiдацiї 
у добровiльному порядку без правонаступництва, вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства України. Дане рiшення прийнято у зв’язку з 
вiдсутностi у Товариства подальших перспектив здiйснювати прибуткову 
господарську дiяльность. За прийняття рiшення про припинення Товари-
ства як юридичної особи шляхом його лiквiдацiї було подано 1111111 
голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися для участi в Загальних зборах акцiонерiв. Проти прийняття рiшення 
про припинення Товариства 0% голосiв акцiонерiв. У зв’язку з прийняттям 
рiшення про припинення АТ «ДНIПРОТЕЛЕКОМ» шляхом його лiквiдацiї, 
кредитори у двомiсячний строк з дня оприлюднення повiдомлення про 
рiшення щодо припинення Товариства, можуть заявити свої вимоги до То-

вариства. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податкiв, 
зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне стра-
хування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв 
соцiального страхування та iнше, розглядається Лiквiдацiйною комiсiєю, 
пiсля чого приймається вiдповiдне рiшення, яке надсилається кредитору 
не пiзнiше тридцяти днiв з дня отримання Товариством вiдповiдної вимоги 
кредитора. За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: - вартiсть чис-
тих активiв Товариства становить - 21 575 000,00 грн.; - сума зобов’язань 
Товариства 52 599 000,00 грн.; - розмiр власного капiталу Товариства – 
19 655 554,00 грн. Станом на дату прийняття рiшення Загальними збора-
ми та оприлюднення особливої iнформацiї про припинення емiтента шля-
хом лiквiдацiї данi рiчної фiнансової звiтностi АТ «ДНIПРОТЕЛЕКОМ» не 
пiдтвердженi аудиторським висновком (звiтом). Достатнiсть активiв 
емiтента для розрахунку за його зобов’язаннями, сума, яка може залиши-
тися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж 
акцiонерами буде встановлена лiквiдацiйною комiсiєю в процесi проведен-
ня процедури лiквiдацiї вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Сума, яка може бути розподiлена мiж акцiонерами буде встановлена 
лiквiдацiйною комiсiєю пiсля задоволення можливих вимог кредиторiв.

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Генеральний директор Звєрєв Михайло 
Семенович

ПУБЛIЧне акцIонерне товариство 
«ДнIПротеЛекоМ»

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 
«МакарIвсЬкиЙ раЙ
аГроПостаЧ»

2. Код за ЄДРПОУ 00904701
3. Місцезнаходження 08004, Київська обл.,  

Макарівський р-н, 
с. Калинiвка, вул. Київська, 107

4. Міжміський код, телефон та факс (04578)33634; 33634
5. Електронна поштова адреса makarivrap@cc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

00904701.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 30 квiтня 

2018 року прийнято рiшення припинити повноваження:
- Голови Наглядової ради Качура Валерiя Iвановича, паспорт СО 

480781, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.09.2000 року. 
Пiдстава такого рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 вiд 30.04.2018 року). Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства в розмiрi 81,3926%. Непогашеної судимостi 
за посадовi та корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 26.06.2015 
року по 30.04.2018 року.

- - члена Наглядової ради Помогайба Бориса Федоровича, паспорт СО 
225672, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1999 
року. Пiдстава такого рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 вiд 30.04.2018 року). Володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,0105%. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 
26.06.2015 року по 30.04.2018 року.

- члена Наглядової ради Соломенка Петра Iвановича, паспорт СК 
592816, виданий

Макарiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 15.07.1997 року. 
Пiдстава такого рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 вiд 30.04.2018 року). Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0013. Непогашеної судимостi 
за посадовi та корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 26.06.2015 
року по 30.04.2018 року.

- - ревiзора Товариства Карасевича Вiктора Миколайовича, паспорт СК 
886090, виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 
28.07.1998 року. Пiдстава такого рiшення: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 вiд 30.04.2018 
року). Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 

8,8922%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Перебував на посадi з 26.06.2015 року по 30.04.2018 року.

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 30 квiтня 
2018 року прийнято рiшення обрати:

- Головою Наглядової ради Качура Валерiя Iвановича, паспорт СО 
480781, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.09.2000 року, 
термiном на три роки. Пiдстава такого рiшення: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 вiд 30.04.2018 
року). Акцiями Товариства володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать особi - 241636 шт. Частка, якою володiє в статутному капiталi 
емiтента - 81,3926%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини не має. Попереднi посади, якi обiймав комерцiйний директор 
ТОВ «Завод експериментальних промислових технологiй», Голова Нагля-
дової ради ПрАТ «Макарiвський райагропостач», ТОВ «Завод експеримен-
тальних промислових технологiй» фiнансовий директор, ТОВ «Завод па-
ковань «Ротекс» помiчник директора з питань економiчного розвитку. 

- членом Наглядової ради Помогайба Бориса Федоровича, паспорт СО 
225672, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1999 
року, термiном на три роки. Пiдстава такого рiшення: рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 вiд 
30.04.2018 року). Акцiями Товариства володiє. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать особi - 3000 шт. Часткою, якою володiє в статутно-
му капiталi емiтентат -1,0105%. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. Попереднi посади, якi обiймав приватний 
пiдприємець, член Наглядової ради ПрАТ «Макарiвський райагропостач».

- членом Наглядової ради Соломенка Петра Iвановича, паспорт СК 
592816, виданий Макарiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 
15.07.1997 року, термiном на три роки. Пiдстава такого рiшення: рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 
вiд 30.04.2018 року). Акцiями Товариства володiє. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать особi - 4 шт. Частка, якою володiє в статутному 
капiталi емiтента - 0,0013%. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. Попереднi посади, якi обiймав приватний 
пiдприємець, член Наглядової ради ПрАТ «Макарiвський райагропостач».

- ревiзором Товариства Карасевича Вiктора Миколайовича, паспорт СК 
886090, виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 
28.07.1998 року, термiном на три роки. Пiдстава такого рiшення: рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018 року. (Протокол №1 
вiд 30.04.2018 року). Акцiями Товариства володiє. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать особi - 26399 шт. Частка, якою володiє в статутному 
капiталi емiтента - 8,8922%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. Попереднi посади, якi обiймав директор ТОВ «Завод пако-
вано «Ротекс», ревiзор ПрАТ «Макарiвський райагропостач».

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 Веремiєнко Олександр 

Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)
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ПУБЛІЧне  
акцІонерне товариство  

«ДаШкІвцІ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Дашківці»

2. Код за ЄДРПОУ: 05527700
3. Місцезнаходження: 22363, Вінницька область, Літинський район, 

село Дашківці, вул. Грушевського 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: 04347 3-24-39
5. Електронна поштова адреса: dashkivci@emitent.net.ua .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http:// dashkivci.at.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо

вих осіб емітента

ІІ. текст повідомлення. 
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 

28.04.2018 року в зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді 
припинені повноваження:

голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, пас-
порт НЕ 121967 виданий 04.12.1995 року Приморським РВ УМВС Украї-
ни в Одеськiй областi, на посаді був 9 років, частка в статутному капіта-
лі– 82,668%, розмір пакета акцій –831409,5 грн.; члена Наглядової ради 
Тиндика Володимира Миколайовича, паспорт АА 758072 виданий 
21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на 
посаді був 2 роки, частка в статутному капіталі – 0,0115%, розмір паке-
та акцій –115,75 грн;члена Наглядової ради Бельдiй Тетяни 
Михайлiвни, паспорт АА 901156 виданий 21.12.1998 року Лiтинським 
РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді була 2 роки, частка в 
СК – 0,0016%, розмір пакета акцій –15,75 грн; члена Наглядової ради 
Макогона Iвана Васильовича, паспорт АА 539957 виданий 14.10.1997 
року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді був 
2 роки, частка в статутному капіталі – 0.001044%; розмір пакета акцій – 
10,50 грн.;члена Наглядової ради Макогон Наталії Павлівни, паспорт 
АА 175943 виданий 27.12.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 2 роки ,частка в статутному капіта-
лі – 0.000944%; розмір пакета акцій – 9,50 грн;

Відповідно до рішення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.04.2018 року та рiшення Наглядової ради вiд 28.04.2018 року, щодо 
голови Наглядової ради обрані строком на 1 рiк, до наступних рiчних 
зборiв Товариства:голова Наглядової ради Златов Радослав Миколайо-
вич, паспорт НЕ 121967 виданий 04.12.1995 року Приморським РВ 
УМВС України в Одеськiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав 
посади: директор СФГ «Балкани»; голова Наглядової ради ПАТ «Даш-
ківці», частка в статутному капіталі– 82,668%, розмір пакета акцій – 
831409,5 грн.; член Наглядової ради Тиндик Володимир Миколайович, 
паспорт АА 758072 виданий 21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС Укра-
їни у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду: 
водія, член Наглядової ради ПАТ «Дашкiвцi», частка в статутному капі-
талі – 0,0115%, розмір пакета акцій –115,75 грн; член Наглядової ради 
Бельдiй Тетяна Михайлiвна, паспорт АА 901156 виданий 21.12.1998 
року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 
останнiх п'яти рокiв займала посади: бухгалтер ПАТ «Дашківці», член 
Ревiзiйної комiсiї, член Наглядової ради ПАТ «Дашківці», частка в СК – 
0,0016%, розмір пакета акцій –15,75 грн; член Наглядової ради Мако-
гон Iван Васильович, паспорт АА 539957 виданий 14.10.1997 року 
Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 
п'яти рокiв займав посади: головний агроном, завідуючий складом, за-
відуючий током, член правління, член Наглядової ради ПАТ «Дашкiвцi», 
частка в статутному капіталі – 0.001044%; розмір пакета акцій – 
10,50 грн.; член Наглядової ради Макогон Наталія Павлівна, паспорт 
АА 175943 виданий 27.12.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду: пен-
сіонер, член Наглядової ради ПАТ «Дашкiвцi», частка в статутному ка-
піталі – 0.000944%; розмір пакета акцій – 9,50 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі зло-
чини 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 Сидорук І.П..   28.04.2018 року.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариство «ДУнаЙ
авто»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03114974

3. Місцезнаходження емітента 68300 Одеська область  
м.Кiлiя буд.118

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

04843 4-00-08 04843 4-00-08

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

dunaiavto@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

dunay-avto.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Т.в.о. Директора Яцик Андрiй Андрiйович (не дала згоди на розкриття 

паспортних даних) звiльнено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 22.11.2016р. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства. 
Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава рiшення: 
закiнчення строку повноважень.

Директор Яцик Андрiй Андрiйович (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) призначено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до 
вiдкликання, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: дирек-
тор, в.о.директора. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства. 
Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава рiшення: згода на 
обрання.

Повноваження Голови Наглядової ради Яцик Андрiй Андрiйович (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 15.12.2015р. Рiшення прийнято Загальнi 
збори Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Чернова Геннадiя Вiкторовича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.28187% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 15.12.2015р. Рiшення прийнято Загальнi збори Това-
риства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: прий-
няття нової редакцiї Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради Жежеря Олександр Вiкторович (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 30.04.2018р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор. 
Рiшення прийнято: Загальними зборами Товариства. Посадова особа є 
представником акцiонера Шепетюк Ольги Мирославiвни. Обгрунтування 
змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Чернова Геннадiя Вiкторовича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.28187% 
на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй, член наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальнi збори Товариства. Посадова особа є 
акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: 
згода на обрання.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Яцик Андрiй Андрiйович
  М.П.
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Приватне  
акцIонерне товариство  

«трансвIсМос»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

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

СТВО «ТРАНС-ВIСМОС»; 2. Код за ЄДРПОУ: 32453637; 3. Місцезнахо-
дження: 04073 Київ вул. Кирилiвська, 160; 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 044 4675670 4675671 5. Електронна поштова адреса: 
str@tvm.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: https://tvm.com.ua/
publichnaya-informaciya; 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 27.04.2018 Вiдомостi 
щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема: - характер правочинiв: вико-
нання будiвельно-монтажних робiт та/або вiдчуженнi (придбаннi) осно-
вних засобiв; - гранична сукупна вартiсть правочинiв: 20 000тис.грн. - 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 15365,4 тис.грн. - спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 130,16% - загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй: 1846; - кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах: 1846; - кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за»: 1846; - кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Бикова Оксана Миколаївна. 
02.05.2018.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
23727615; 3. Місцезнаходження: 02660 Київ Попудкенка, 52; 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (044) 2967171 5685332; 5. Електронна пошто-
ва адреса: iat@antex.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://iat.kiev.ua/index.php?page_
id=196&lang_id=3; 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

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

значних правочинів: 29.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: річні загальні збори акціонерів; Відомості щодо право-
чинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: послуги та продаж програм-
ного забезпечення в сфері геоінформаційних технологій; Ринкова вар-
тість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: ринкова вартість послуг, що будуть предметом 
правочину станом на дату прийняття рішення не визначалась та зале-
жить від виду і обсягу послуг, які будуть предметом правочину на дату їх 
укладання; Гранична сукупність вартості правочинів: 9500 тис. грн; Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
5363,8 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 177,11324%; Загальна кількість голосуючих акцій: 100; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 100; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 100; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» при-
йняття рішення: немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Барладін О.В. 02.05.2018.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариство «овоЧе
ве»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

21036730

3. Місцезнаходження емітента 67810 Одеська область, 
Овiдiопольський р-н, с. Петродо-
линське вул. Виноградна, 71

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

/048/ 741-57-59 /048/ 741-57-59

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ovocheve@emitent.net.ua

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

ovocheve.od.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Нгуєн Хоанг Лан (не дала згоди 

на розкриття паспортних даних) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
28.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25.89224% на 
суму 34540.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2017р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень. 

Повноваження Члена Наглядової ради Нгуєн Ван Тхiнь (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
28.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.00000% на 
суму 13340.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2017р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень .

Голову Наглядової ради Нгуєн Хоанг Лан (не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018р.) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25.89224% на суму 
34540.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв - фiзична особа-пiдприємець, голова наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою. 
Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Нгуєн Ван Тхiнь (не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018р.) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.00000% на суму 
13340.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв - фiзична особа-пiдприємець , член наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є 
акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: зго-
да на обрання.

Повноваження Члена Наглядової ради Нгуен Ван Зан (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) припинено 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
28.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.00000% на 
суму 26680.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2017р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Члена Наглядової ради Нгуен Ван Зан (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано 28.04.2018 р.(дата вчинення дiї 28.04.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiзична особа-пiдприємець , член 
наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. По-
садова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: згода на обрання.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння _________________ Нгуен Микола
   М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 

товариство «акцIонерна страХова коМПанIя 
«IнГо УкраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ 16285602 3. Місцезнаходження 01054, Київ, 
Бульварно-Кудрявська, 33 4. Міжміський код, телефон та факс 
044 490-27-44 044 490-27-48 5. Електронна поштова адреса 
ymelnik@ingo.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації http://www.ingo.ua/ru/
company/raskrytie-informacii-emitentom 7. Вид особливої інформації Відо-
мості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, яке затверджене 

протоколом № 60 вiд 26.04.2018 року - виплату дивiдендiв у розмiрi 26 148 
369,94 грн. (двадцять шiсть мiльйонiв сто сорок вiсiм тисяч триста 
шiстдесят дев’ять гривень дев’яносто чотири копiйки) здiйснити в розра-

хунку 85,58 гривень на 1 просту iменну акцiю у визначенi термiни та за-
твердити наступний порядок виплати дивiдендiв: 

1) дивiденди виплачувати виключно грошовими коштами в повному 
обсязi згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
складеного на 18.05.2018 р.; 

2) виплата проводиться Акцiонерам: нерезидентам - в доларах США 
згiдно курсу НБУ на день проведення такого платежу; резидентам – в 
нацiональнiй валютi.

3) дивiденди виплачувати шляхом перерахування коштiв, що 
пiдлягають виплатi Акцiонерам нерезидентам - на банкiвський рахунок 
вiдкритий за межами територiї України в порядку визначеному законодав-
ством України, Акцiонерам – резидентам на банкiвський рахунок вiдкритий 
на територiї України. 

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

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

2. Найменування посади Голова правлiння Гордiєнко Iгор Миколайович 
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 02.05.2018

вІДоМостІ 
про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, 

перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента 
або суду

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Гібридний соняшник» 
код ЄДРПОУ: 13924728, місцезнаходження: вул. Шабська, буд. 1, 

с. Салгани, Білгород-Дністровський р-н, Одеська область, 67725
Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетворен-

ня: 27.04.2018 р. 
Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення при 

припинення емітента: Загальні збори акціонерів. 
Причини рішення про припинення емітента: вимоги законодавства 

щодо приведення у відповідність діяльності публічних акціонерних това-
риств, що унеможливлюють подальше існування товариства у формі пу-
блічного, зважаючи на розмір активів і відсутність акцій товариства в обігу, 
а також необхідність оптимізації витрат, оскільки витрати на обслуговуван-
ня цінних паперів склали істотну суму. Було зроблено висновок про необ-
хідність перетворення ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «ГІБРИД-
НИЙ СОНЯШНИК» на Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК». 

Спосіб припинення: Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» (код ЄДРПОУ: 13924728, місцезнахо-
дження: вул. Шабська, буд. 1, с. Салгани, Білгород-Дністровський р-н, 
Одеська область, 67725, розмір статутного капіталу 520253,50 грн.) шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», код ЄДРПОУ: 13924728, що буде розташова-
не за адресою: вул. Шабська, буд. 1, с. Салгани, Білгород-Дністровський 
р-н, Одеська область, 67725, розмір статутного капіталу Товариства – 
Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПАТ «ГІБРИД-
НИЙ СОНЯШНИК», на дату його створення має дорівнювати розміру ста-
тутного капіталу ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», що перетворюється. 

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018 р.
Результати голосування: кількості голосів «за» - 1745794 голосів, що 

складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареє-
строваних на загальних зборах, «проти» - 0 голосів, що складає 0%, «утри-
мався» - 0 голосів, що складає 0%.

Порядок розподілу активів та зобов'язань: Товариство – Правонаступ-
ник стає повним правонаступником всіх активів та зобов’язань ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК».

Інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, 
який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб – правонаступ-
ників: При перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» коефіцієнт конвертації: 1:1 (одна акція 
ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»обмінюється на одну частку у статутно-
му капіталі ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК». Номінальна вартість однієї 
простої іменної акції ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», згідно статуту, ста-
новить 0.25 (нуль) гривень 25 копійок та відповідає вартості однієї частки 
у статутному капіталі ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» – правонаступни-
ка ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», що буде створене в процесі перетво-
рення, – 1.00 (одна) гривня 00 копійок. Обмін простих іменних акцій 
ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»на письмові зобов’язання про видачу 
відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ «ГІБРИДНИЙ СО-
НЯШНИК» – правонаступника ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» буде здій-
снено у строк, що починається з 03 травня 2018 року та закінчується за 
7 (сім) днів (встановлений законодавством норматив строку перебігу по-
штових відправлень на території України) до дня проведення позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», на яких 

буде вирішуватися питання щодо затвердження передавального акту. В 
обмін на акції ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»акціонери отримують пись-
мові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі 
ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»– правонаступника ПАТ «ГІБРИДНИЙ 
СОНЯШНИК». Для забезпечення створення ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШ-
НИК»– правонаступника ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», особи, які вия-
вили бажання стати учасниками ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», пови-
нні подати на ім’я голови Комісії з припинення (перетворення) 
ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» Полякова А.І. заповнені Анкети з персо-
нальними даними, за формою, з якою можна ознайомитись за місцезна-
ходженням ПАТ «ГІБ РИДНИЙ СОНЯШНИК». Заповнена Анкета підпису-
ється особою, що має намір стати учасником ТОВ «ГІБРИДНИЙ 
СОНЯШНИК» – правонаступника ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», та по-
дається або надсилається за місцезнаходженням ПАТ «ГІБРИДНИЙ СО-
НЯШНИК». До Анкети додаються: - копія з паспорта (сторінки з 1 по 6, а 
також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична осо-
ба зареєстрована на поточну дату) - копія довідки про ідентифікаційний 
податковий номер. Анкета та додані до неї документи повинні бути пода-
ні не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»», на яких буде вирішу-
ватись питання про затвердження передавального акту. Персональне 
повідомлення акціонерів про такі Збори здійснюється шляхом відправ-
лення рекомендованого листа кожному акціонеру ПАТ «ГІБРИДНИЙ СО-
НЯШНИК». Загальне повідомлення про проведення таких Зборів та про 
порядок денний здійснюється у порядку, передбаченому чинним законо-
давством України. В разі надіслання Анкети та доданих до неї докумен-
тів через установу зв’язку, Анкета та додані до неї документи будуть вва-
жатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення за 
місцезнаходженням ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» через установу 
зв’язку в останній день вищевказаного строку подачі акціонерами Анкет. 
Своєчасно подана Анкета та додані до неї документи протягом одного 
робочого дня з моменту надходження аналізуються Комісією з припинен-
ня (перетворення) та, у випадку достатності підстав для обміну, на адре-
су акціонера, вказану у Анкеті надсилається письмове зобов’язання 
ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» про видачу відповідної кількості часток 
у статутному капіталі ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» – правонаступни-
ка ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК». В разі ненадходження Анкети та до-
даних документів у встановлений строк загальні збори Товариства мо-
жуть прийняти рішення про визнання акціонера ПАТ «ГІБРИДНИЙ 
СОНЯШНИК» таким, що відмоввився від частки у статутному капіталі 
правонаступника ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» і має право на ком-
пенсацію вартості належних йому акцій за ринковою вартістю, що дорів-
нює номінальній. Товариство здійснює обмін своїх письмових зобов’язань 
про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ «ГІ-
БРИДНИЙ СОНЯШНИК» – правонаступника ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШ-
НИК», на частки у статутному капіталі ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» у 
строк та у порядку, що будуть затверджені позачерговими Загальними 
зборами акціонерівПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», на яких буде вирі-
шуватись питання про затвердження передавального акту. Після прове-
дення Загальних зборів учасників ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»– пра-
вонаступника ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» здійснюється обмін 
письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі ТОВ «ГІБРИД-
НИЙ СОНЯШНИК», на підтвердження чого ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШ-
НИК», видає своїм учасникам відповідні свідоцтва. Строк обміну письмо-
вих зобов’язань ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»про видачу відповідної 
кількості часток у статутному капіталі ТОВ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»на 
відповідні свідоцтва не обмежується.»

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «ГІБриДниЙ соняШник»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 4 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

88

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ві-
нницяоблпостач»

2. Код за ЄДРПОУ: 01880569
3. Місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке 

шосе  114/2.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 51-12-44
5. Електронна поштова адреса: par@01880569.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.01880569.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства).

ІІ. текст повідомлення. 27 квітня 2018 року із переліку акціонерів які 
мають право на участь в Загальних зборах, наданого ПАТ «Національний 

депозитарій України», Емітент отримав інформацію про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих іменних акцій акціонер-
ного товариства, а саме:

1 пакет акцій фізичної особи, у власності якої знаходилось 17230 шт. 
простих іменних акцій, що становило 33,0203% статутного капіталу Това-
риства (100% голосуючих акцій) збільшився на 188 шт. простих іменних 
акцій, що становить 0,36029% статутного капіталу (1,3211% голосуючих 
акцій) і став дорівнювати 17418 штук простих іменних акцій, що становить 
33,38059 % статутного капіталу Товариства (100% голосуючих акцій). При-
дбання здiйснено за результатами реалiзацiї Емiтентом ранiше викупле-
них акцiй власної емiсiї. 

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 Думанська С.П. 02.05.2018 року.

Приватне акцІонерне товариство  
«вІнницяоБЛПостаЧ»

ПовІДоМЛення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

СТВО «ДУНАЙВОДБУД-124»
2. Код за ЄДРПОУ 01035874
3. Місцезнаходження: 67806, Одеська обл., Овідіопольський район, 

7-Й КМ.ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ ДОРОГИ
4. Міжміський код, телефон та факс (0482) 30-62-37
5. Електронна поштова адреса: lvd@dvs124.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: dvs124.com.ua
7. Вид особливої інформації: про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
1. На пiдставi заяви Сладковського І.В. про припинення повноважень 

за власним бажанням, припинено повноваження члена наглядової ради – 
Сладковського Ігоря Віталійовича.

Сладковський І.В. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової 

ради: з 29.04.2016 р. Строк протягом якого особа перебувала на посадi го-
лови наглядової ради: з 06.05.2016 р. Акцiями емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

2. На підставі протоколу загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2018 від 27.04.2018 р. припинено повнова-
ження члена ревізійної комісії – Осипенко Миколи Iгоровича.

Осипенко М.І. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена Ревізійної ко-

місії: з 29.04.2016 р. Строк протягом якого особа перебувала на посадi го-
лови Ревізійної комісії: з 29.04.2016 р. Акцiями емiтента володiє у розмiрi 
0,003065 вiдсоткiв вiд статутного капіталу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

3. На підставі протоколу загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2018 від 27.04.2018 р. припинено повнова-
ження члена ревізійної комісії – Юхименко Яни Валеріївни.

Юхименко Я.В. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена Ревізійної ко-

місії: з 29.04.2016 р. Акцiями емiтента володiє у розмiрi 0,003065 вiдсоткiв 
вiд статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

4. На підставі протоколу загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2018 від 27.04.2018 р. припинено повнова-
ження члена ревізійної комісії – Підгорнова Генадія Генадійовича.

Підгорнов Г.Г. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена Ревізійної ко-

місії: з 29.04.2016 р. Акцiями емiтента володiє у розмiрi 0,003065 вiдсоткiв 
вiд статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

5. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2018 від 27.04.2018 р. обрано членом на-
глядової ради – Оборського Віктора Петровича.

Оборський В.П. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє, не є незалежним директором, є представ-

ником акціонера компанії «Wadless Holdings Limited». Iншi посади якi 
обiймала посадова особа: член наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2018 від 27.04.2018 р. обрано членом реві-
зійної комісії – Косенко Олену Миколаївну.

Косенко О.М. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє. Iншi посади якi обiймала посадова особа: 

член ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
7. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2018 від 27.04.2018 р. обрано членом реві-
зійної комісії – Вакалюк Яну Вікторівну.

Вакалюк Я.В. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє. Iншi посади якi обiймала посадова особа: 

головний бухгалтер ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
8. На пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2018 від 27.04.2018 р. обрано членом реві-
зійної комісії – Карпенко Віктора Ананійовича.

Карпенко В.А. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє. Iншi посади якi обiймала посадова особа: 

директор ТОВ «Старконрибгосп».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
9. На пiдставi протоколу Наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124» 

№1/2018 від 27.04.2018 р. обрано головою Наглядової ради – Оборського 
Віктора Петровича.

Оборський В.П. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє, не є незалежним директором, є представ-

ником акціонера компанії «Wadless Holdings Limited». Iншi посади якi 
обiймала посадова особа: член наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИ-
РОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
10. На пiдставi протоколу Ревізійної комісії ПрАТ «Дунайводбуд-124» 

№1/2018 від 27.04.2018 р. обрано головою ревізійної комісії – Косенко 
Олену Миколаївну.

Косенко О.М. не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.
Акцiями емiтента не володiє. Iншi посади якi обiймала посадова особа: 

член ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ІІІ. Підпис

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

Директор _________ 
(підпис)

Ю.В. Задворний 
(ініціали та прізвище керівника)

01.05.2018 
(дата)

Приватне акцІонерне товариство «ДУнаЙвоДБУД124»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛИТЕР»

2. Код за ЄДРПОУ 24720880
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 

будинок 102-А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 502-10-19 (044) 206-21-51

5. Електронна поштова 
адреса

ganin@leater.ua

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

http://industrial-systems.com.ua/ru/
company.htm

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «ЛИТЕР» 

(далi - «Товариство») 02.05.2018р. в звязку з переобранням Загальними 
зборами Товариства складу Наглядової ради Товариства було прийнято 
рiшення про обрання Бойко Юрiя Володимировича Головою Наглядової 
ради Товариства. Термiн перебування на посадi 1 рiк, розмiр пакета 
акцiй - 60%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - 
ПрАТ «ЛИТЕР», президент, член наглядової ради. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, незалежним 
директором не виступає, та не надала згоду на розкриття паспортних 
даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Жандоров Микола В'ячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство  
«Литер»

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 «Ко-

ростенський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Со-

сновського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 24 при-

йняте рішення надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме договорів 
поруки щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят 
шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії 
до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 64 144 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 70,71%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2569910 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1972201 голос, 

що становить 176,74% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених дого-
ворів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран», код 
ЄДРПОУ 24584514 (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (член 
Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 24 при-
йняте рішення надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме договорів 
поруки щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 

21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят 
чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком 
дії до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 64 144 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 42,68%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2569910 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1972201 голос, 

що становить 176,74% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених дого-
ворів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран», код 
ЄДРПОУ 24584514 (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (член 
Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 24 при-
йняте рішення надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме договорів 
поруки щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»

- за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) 
гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою не більше 
17%річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 64 144 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 124,72%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2569910 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1972201 голос, 

що становить 176,74% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених дого-
ворів поруки на підставі п. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнігран», код 
ЄДРПОУ 24584514 (акціонер Товариства), Диняк Сергій Васильович (член 
Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

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

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

2. Директор  Ярмолюк Олександр Миколайович
27.04.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «коростенсЬкиЙ кар’Єр»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні положення
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Конотопський арматурний завод»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне 

товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00218331
1.4. Місцезнаходження емітента 41612, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Вирівська, 60
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 05447 23201, 

64092
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@kaz.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.kaz.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. текст повідомлення

30.04.2018 року черговими Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Конотопський арматурний завод» прийняті слідуючі рішення: 
черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 

2018 року, протокол №25 було прийнято рiшення попередньо, 
термiном на один рiк, до 30 квiтня 2019 року, схвалити значнi право-
чини, якi будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним 
Директором Гужвою Сергiєм Вiкторовичем, у розмiрi до двохсот 
мiльйонiв гривень кожний. Характер значних правочинiв: для участi у 
тендерних та iнших процедурах, укладання договорiв продажу та 
купiвлi товарно-матерiальних цiнностей, виконання робiт, послуг та 
iнших правочинiв. Всi значнi правочини Генеральному Директору То-
вариства Гужвi Сергiю Вiкторовичу здiйснювати за погодженням На-
глядової ради Товариства. Загальна кількість акцій складає 39396572 
штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 34789632 або це є 
88,31 %. Рiшення прийнято: «за» - 23747981 голосів, «поти» - 
10940771, утримався немає. Вартiсть активiв складає75714 тис.грн., 
гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 200000 тис.грн. 
Спiввiдношення граничнох сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi у вiдсотках 
складає 264,15%.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідломленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством.

Генеральний директор  С.В.Гужва

Приватне акцІонерне товариство  
«конотоПсЬкиЙ арМатУрниЙ ЗавоД»

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцIонерне товариство «ЗаГаЄцЬке». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 24627005. 3. Місцезнаходження: 48012, Тернопiльська обл., 
Пiдгаєцький р-н, с. Загайцi. 4. Міжміський код, телефон та факс (0342) 
21745. 5. Електронна поштова адреса zagayytcke@reyestr.com.ua. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації http://zagaetske.reyestr.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. текст повідомлення: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2018 р.): 

- припинено повноваження Голови правлiння Лапчака Володимира Ми-
роновича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у 
зв'язку iз внесенням змiн до статуту. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента у розмiрi 31,80%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини немає. Перебував на посадi 3 роки. Замiсть звiльненої особи на 
посаду нiкого не призначено.

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Корпана Богдана 
Гiляровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини немає. Перебував на посадi 7 рокiв.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Хмiль Iгора Петро-
вича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi.Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,83%. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 7 рокiв.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Iвашка Iллi Васи-
льовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,83%. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 7 рокiв.

- обрано Голову Наглядової ради Лапчака Iвана Мироновича (фiзична осо-
ба не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Володiє часткою у сатутно-
му капiталi емiтента у розмiрi 29,81%. Посадова особа є акцiонером. Непога-
шеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Особу обрано 
термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду начальника 
вiддiлення ДПА в Тернопiльськiй областi.

- обрано Члена Наглядової ради Пельц Iгора Петровича (фiзична особа не 
дала згоди на розкриття паспотрних даних). Часткою у сатутному капiталi 
емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Iвашка Iллi 
Васильовича. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. 
Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду 
директора ТОВ «Сiльцiвське».

- обрано Члена Наглядової ради Бiсовського Михайла Володимировича 
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Посадова особа є 
представником акцiонером Грабської Вiри Гаврилiвни. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає 
посаду директора ТОВ «Святого Михаїла Архистратига».

- обрано Директора Лапчака Володимира Мироновича (фiзична особа 

не дала згоди на розкриття паспортних даних ). Володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента у розмiрi 31,80%. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посаду голови правлiння ПрАТ «Загаєцьке».

- припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Мицьо Iгора Анто-
новича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,83%. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 7 рокiв. Замiсть 
звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Корпан Вiри 
Євгенiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,83%. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Перебувала на посадi 7 рокiв. 
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

- припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Грабської Вiри 
Євгенiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента у розмiрi 0,83%. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини немає. Перебувала на посадi 7 рокiв. Замiсть звiльненої 
особи на посаду нiкого не призначено.

III. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор  Лапчак Володимир Миронович 02.05.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Загаєцьке». 2. Код за ЄДРПОУ: 24627005. 
3. Місцезнаходження: 48012, Тернопiльська обл., Пiдгаєцький р-н, 
с. Загайцi. 4. Міжміський код, телефон та факс 0342 21745 0342 2 17 45. 
5. Електронна поштова адреса emitent5_te@pib.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://zagaetske.reyestr.com.ua. 7. Вид особливої інформації: 
зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

II. текст повідомлення: Згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства складеного 
станом на 24.04.2018 (отримано вiд депозитарної установи ПАТ «Кредо-
банк» 27.04.2018 року):

- розмiр частки Корпан Богдана Гіляровича який складав 29.8118% в 
загальний кiлькостi акцiй та 48,3849% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй, зменшився та складає 0 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 0 % в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

- розмiр частки Лапчак Івана Мироновича який складав 0% в загальний 
кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, збiльшився та 
складає 29,8118% в загальнiй кiлькостi акцiй та 48,3849% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Директор      Лапчак Володимир Миронович 02.05.2018
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ПовІДоМЛення
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №1»

Код за ЄДРПОУ: 03450264 
Місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, 

корпус 2, офіс 2
Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-61-42
Електронна поштова адреса: kssmuukraine@gmail.com 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://03450264.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «КСБМУ №1» 
(Протокол № 27/04/18 від 27.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу 
посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Чащин Анато-
лій Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 27.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КСБМУ №1» (Про-
токол № 27/04/18 від 27.04.2018р.). Частка, якою володіє в статутному ка-
піталі емітента: 95,401384%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Перебував на посаді з 12.04.2016 р. по 27.04.2018 р. 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Гресько Вiктор 
Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 27.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КСБМУ №1» (Про-
токол № 27/04/18 від 27.04.2018р.). Частка, якою володіє в статутному ка-
піталі емітента: 0,000009%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Перебував на посаді з 12.04.2016 р. по 27.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Гiгiняк Наталія 
Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 27.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КСБМУ №1» (Прото-
кол № 27/04/18 від 27.04.2018р.). Частка, якою володіє в статутному капі-
талі емітента: 0,000009%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 12.04.2016 р. по 27.04.2018 р.

обрано. Голова Наглядової ради – Чащин Анатолій Іванович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Нагля-
дової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 

№ 27/04/18 від 27.04.2018 р.), та рішення засідання Наглядової ради (Про-
токол № 27/04/18 від 27.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 
3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 95,401384%. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Президент 
ТОВ «ФПК «Український дiм» з 31.03.2011 р. i до сьогодні.

обрано. Член Наглядової ради – Гресько Вiктор Васильович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Нагля-
дової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 27/04/18 від 27.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000009%. Відсутня 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 31.03.2011 р.i до 
сьогоднi - Директор ТОВ «ФПК «Український дiм».

обрано. Член Наглядової ради – Гiгiняк Наталія Петрівна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Нагля-
дової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 27/04/18 від 27.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,000009%. Відсутня 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 09.05.2009 - 20.02.2012 – 
вiддiл валютного контролю, економiст ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль»; 
21.02.2012 – 01.09.2012 – провiдний економiст вiддiлу валютного контро-
лю управлiння ризиками КРД Групи регiонального ризик-менеджменту 
ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль»; 01.09.2012-03.12.2012 – переведена на 
посаду провiдного економiста вiддiлу регiонального валютного контролю 
управлiння контролю кредитних ризикiв КРД Групи регiонального ризик-
менеджменту ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль»; 03.12.2012 – 30.04.2013  – 
головний економiст ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль»; 08.05.2013 – 
01.01.2014 – головний спецiалiст вiддiлу валютного контролю 
операцiйного департаменту ПАТ «Комерцiйний банк «Данiель»; 
02.01.2014 – 23.01.2014 – заступник начальника вiддiлу валютного контр-
олю ПАТ «Комерцiйний банк «Данiель»; 27.01.2014 – 17.09.2014 – 
ПАТ «Альфа-Банк», посада – головний спецiалiст вiддiлу експортно-
iмпортних операцiй управлiння валютного контролю Департаменту 
операцiйного обслуговування юридичних осiб; 19.09.2014 – 30.09.2015- 
директор ТОВ «Лендлорд Юей»; 01.10.2015 i до сьогоднi – директор 
ТОВ «РОДО».

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

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

Генеральний директор  Гарасюта Юрій Леонідович
02.05.2018р.

Приватне акцІонерне товариство  
«киЇвсЬке сПецІаЛІЗоване БУДІвеЛЬноМонтаЖне УПравЛІння №1»

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧне акцІонерне 
товариство «ІванІв
сЬкиЙ сПецкар’Єр»

2. Код за ЄДРПОУ 05471750
3. Місцезнаходження 22432, Вінницька обл., Калинівський 

район, с.Іванів, вул.Заводська, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (04333) 2-22-12, (04333) 2-20-45
5. Електронна поштова адреса m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://ivankarer.at.ua

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

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

27.04.2018 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вар-
тості правочинів (тис. грн): 100000. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 23085,00. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 433,1817%. Ха-
рактер правочинів: попередньо схвалити значні правочини, в тому числі 
правочини із заінтересованістю, які можуть укладатися товариством про-
тягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: 
договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних 
активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання 
робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які мо-
жуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за дер-
жавні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, 
договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть уклада-
тися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші 
договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох 
пов’язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповнова-
жити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнято-
го акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погоджен-
ня конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов’язати 
Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, 
у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положен-
нями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно ви-
значеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє 
погодження на вчинення яких надане акціонерами. Загальна кількість го-
лосуючих акцій: 9572613. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 9572613. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 9572613 акцій, 
«проти» - 0 акцій.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади Голова 
правління Демчук Вадим Юрійович.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

 «Коростенський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сос-

новського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 24 прий-

няте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних право-
чинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран», а саме: 

надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо ви-
ступу поручителем та укладання договорів поруки за наступними 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят 
шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії 
до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 64 144 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 70,71%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2569910 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 2 569 910 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 24 прий-
няте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних право-
чинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран», а саме: 

надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо ви-

ступу поручителем та укладання договорів поруки за наступними 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят 
чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком 
дії до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 64 144 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 42,68%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2569910 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 2 569 910 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 24 прий-
няте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних право-
чинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран», а саме: 

надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо ви-
ступу поручителем та укладання договорів поруки за наступними 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) 
гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою не більше 
17%річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 64 144 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 124,72%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2569910 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 2 569 910 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

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

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

Директор  Ярмолюк Олександр Миколайович
27.04.2018

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство «коростенсЬкиЙ кар’Єр»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «овоЧеве»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21036730
3. Місцезнаходження емітента: 67810 Одеська область, 

Овiдiопольський р-н, с. Петродолинське вул. Виноградна, 71
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: /048/ 741-57-59  

/048/ 741-57-59
5. Електронна поштова адреса емітента: ovocheve@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ovocheve.od.ua
7. Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. текст повідомлення

дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
знач них правочинiв: 28.04.2018р.

найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-
ри акцiонерiв

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: схвалено 
укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством 
протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення, за яки-
ми ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є предметом кожного такого 
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує 

50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої офiцiйно опри-
людненої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, при цьому сукупна вартiсть 
по кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, не повинна перевищувати 100 
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної офiцiйно опри-
людненої фiнансової звiтностi, а саме: - правочини, якi будуть пов'язанi з госпо-
дарською (виробничою) дiяльнiстю Товариства згiдно iз його Статутом; - право-
чини щодо надання фiнансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання 
кредитiв; - правочини щодо отримання фiнансової допомоги, позик; - правочи-
ни щодо надання застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 958,00 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi : 958,00 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 100

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 433639 простих iменних акцiй.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 431641 простих iменних акцiй, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення 

431641 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 
«проти» прийняття рiшення: 0 голосiв.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Нгуен Микола
   М.П.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по 

газопостачанню та газифікації «Луганськгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 05451150
3. Місцезнаходження: 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87
4. Міжміський код, телефон та факс: 0645700505, 0645700505
5. Електронна поштова адреса: pat@luggas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lg.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-

ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової 
ради - Швидкого Едуарда Анатолійовича - представника акціонера Това-
риства, юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», 
код 31815603, яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у роз-
мірі 49,919484 % (3645610 шт. простих іменних акції). Повноваження при-
пиняються у зв’язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової 
ради, обраних Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 
28 квітня 2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них, представник акціонера володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства у розмірі 0,0000137 % (1 шт. проста іменна акція). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді члена Наглядової ради з 01.05.2017 р., на посаді 
Голови Наглядової ради з 15.05.2017 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової 
ради - Винокурова Валерія Вікторовича - представника акціонера Товари-
ства, юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», 
код 31815603, яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у роз-
мірі 49,919484 % (3645610 шт. простих іменних акції). Повноваження при-
пиняються у зв’язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової 
ради, обраних Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 
28 квітня 2017 року. Дана посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
садова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 01.05.2017 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової 
ради - Ахметова Рустема Сафіулловича - представника акціонера Товари-
ства, юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», 
код 31815603, яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у роз-
мірі 49,919484 % (3645610 шт. простих іменних акції). Повноваження при-
пиняються у зв’язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової 
ради, обраних Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 
28 квітня 2017 року. Дана посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. По-
садова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 
01.05.2017  р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової 
ради - Сабірова Ельдара Муллахановича - представника акціонера Това-
риства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ОМЕГА-КАПІТАЛ», код 35488730, яке володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства у розмірі 8,999997 % (657268 шт. простих іменних акцій). 
Повноваження припиняються у зв’язку з закінченням строку повноважень 
членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛУ-
ГАНСЬКГАЗ» 28 квітня 2017 року. Дана посадова особа не володіє част-
кою в статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради з 01.05.2017 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової 

ради - Пташника Андрія Юрійовича - представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України», код 20077720, яке володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства у розмірі 25,000013 % (1825746 шт. про-
стих іменних акцій). Повноваження припиняються у зв’язку з закінченням 
строку повноважень членів Наглядової ради, обраних Загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 28 квітня 2017 року. Дана посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на поса-
ді члена Наглядової ради з 01.05.2017 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емі-
тента, а саме: прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - 
Швидкого Едуарда Анатолійовича - представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», код 
31815603, яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмі-
рі 49,919484 % (3645610 шт. простих іменних акцій). Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, представник акціонера володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0000137 % (1 шт. 
проста іменна акція). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Останні шість місяців обіймав посаду Голови Наглядової 
ради ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ». Інформація щодо інших посад, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років відсутня. Посадову особу обрано з 
01.05.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Ви-
нокурова Валерія Вікторовича - представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», код 
31815603, яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 
49,919484 % (3645610 шт. простих іменних акцій). Дана посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Останні шість місяців обіймав посаду Члена На-
глядової ради ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ». Інформація щодо інших посад, які 
обіймала особа протягом останніх 5 років відсутня. Посадову особу обра-
но з 01.05.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Ах-
метова Рустема Сафіулловича - представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», код 
31815603, яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 
49,919484 % (3645610 шт. простих іменних акцій). Дана посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Останні шість місяців обіймав посаду Члена На-
глядової ради ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ». Інформація щодо інших посад, які 
обіймала особа протягом останніх 5 років відсутня. Посадову особу обра-
но з 01.05.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітен-
та, а саме: прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Сабі-
рова Ельдара Муллахановича - представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА-
КАПІТАЛ», код 35488730, який володіє часткою у статутному капіталі То-
вариства у розмірі 8,999997 % (657268 шт. простих іменних акцій). Дана 
посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Останні шість місяців обі-
ймав посаду Члена Наглядової ради ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ». Інформація 
щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років відсутня. 
Посадову особу обрано з 01.05.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬК-
ГАЗ» від 29 квітня 2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емі-
тента, а саме: прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - 
Пташника Андрія Юрійовича - представника акціонера Товариства, 
юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України», код 20077720, яке володіє часткою 
у статутному капіталі Товариства у розмірі 25,000013 % (1825746 шт. 
простих іменних акцій). Дана посадова особа не володіє часткою у ста-
тутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Останні шість місяців обіймав посаду Члена Наглядової ради 
ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ». Протягом останніх 5 років займав посади: травень 
2012 р. по даний час - НАК «Нафтогаз України», заступник начальника 

ПУБЛІЧне акцІонерне товариство По ГаЗоПостаЧаннЮ та ГаЗиФІкацІЇ 
«ЛУГансЬкГаЗ»
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відділу Управління корпоративних прав. Посадову особу обрано з 
01.05.2018 р.

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

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

2. Голова Правління  Петрина І.В.
29.04.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне 

акцIонерне товари
ство «страХова 
коМПанIя «тас»

2. Код за ЄДРПОУ 30929821
3. Місцезнаходження 03062, мiсто Київ,  

пр-т. Перемоги, 65 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 507-07-09 (044) 537-37-40
5. Електронна поштова адреса i.oleksyuk@taslife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.taslife.com.ua

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

II. текст повідомлення
30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (при-

ватне) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної 
комiсiї Клєвакiної Наталiї Валентинiвни. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi 
АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi 
Голови Ревiзiйної комiсiї 1 рiк. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв.

30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (при-
ватне) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної 
комiсiї Нелепи Ганни Павлiвни. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi 
АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi 
Члена Ревiзiйної комiсiї 1 рiк. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв.

30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (при-
ватне) прийнято рiшення про обрання Донченко Вячеслава Олександро-
вича на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в 
статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх 
п’яти рокiв вказана особа обiймала наступнi посади: Начальник вiддiлу 
консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з фiнансового контролю та бюджетування в 
ТОВ «Група ТАС»; Провiдний фахiвець вiддiлу методологiї фiнансового 
облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв 
Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi в ПАТ «ПУМБ»; 
Провiдний спецiалiст вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з 
МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту 
фiнансового облiку, податкiв та звiтностi в ПАТ «ПУМБ»; Молодший 
ревiзор вiддiлу аудиту в ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)». 
Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: волевиявлення акцiонерiв. Посадову особу обрано (призначено) 
на строк у три роки.

30.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (при-
ватне) прийнято рiшення про обрання Нелепи Ганни Павлiвни на посаду 
Члена Ревiзiйної комiсiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi 
АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти рокiв вказана 
особа обiймала такi посади: Начальник Управлiння з контролю активiв у 
банкiвському секторi дирекцiї Фiнансового контролю та бюджетування - 
ТОВ «Група «ТАС»; Начальник Вiддiлу звiтностi - Мiжнародна фiнансова 
компанiя Восток Фiнанс Груп; Начальник Вiддiлу планування та звiтностi - 
ПАТ «Сведбанк», Секретар Ревiзiйної комiсiї - АТ «СК«ТАС» (приватне), 
Член Ревiзiйної комiсiї - АТ «СК«ТАС» (приватне). Пiдстава рiшення та об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв. Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння  Власенко  Андр iй 
Леонiдович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)  02.05.2018 (дата)

особлива інформація Прат «Холдингова компанія «Укрспецтех
ніка» (код ЄДРПОУ 23724999), адреса: 01010, м. Київ,вул. Сiчневого 
Пов стання, 11 «а», тел. (044)2579922; E-mail: office@usptech.kiev.ua.Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно статуту товариства та рішення Загальних зборів акціоне
рів від 27.04.2018р.: припинено повноваження з 27.04.2018р.:

Голова Правління кошова вiра анатолiївна (частка в статутному 
капіталі емiтента=75,65%, 1686102 акції);

Заступник Голови Правлiння рубан віктор анатолійович (частка 
в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій);

Заступник Голови Правлiння з економіки кравецька віра олек
сіївна (частка в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій);

член Правління виконавчий директор Ляшенко Іван сергійович 
(частка в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій);

член Правління кривонос наталія олександрівна (частка в ста-
тутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій);

ревізор акціонерного товариства анупрiєнко Леонiд Єфремович 
(частка в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій).

Всі вищевказані особи займали посади з 30.04.2015р. 
Згідно статуту товариства та рішення Загальних зборів акціоне

рів від 27.04.2018 р.: призначено на 3річний строк з 27.04.2018р.: 
Голова Правління кошова вiра анатолiївна (частка в статутному 

капіталі емiтента=75,65%, 1686102 акції), попередня посада ПрАТ «ХК 
«Укрспецтехнiка», Голова Правління;

Заступник Голови Правлiння рубан віктор анатолійович (частка 
в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій), попередня посада - 
ПрАТ «ХК «Укрспецтехнiка», Заступник Голови Правлiння;

Заступник Голови Правлiння з економіки кравецька віра олек
сіївна (частка в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій), попередня 
посада- ПрАТ «ХК «Укрспецтехнiка», Заступник Голови Правлiння з еко-
номіки.;

член Правління виконавчий директор Ляшенко Іван сергійович 
(частка в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій), попередня посада- 
ПрАТ «ХК «Укрспецтехнiка», виконавчий директор;

член ПравлінняГоловний бухгалтер кривонос наталія олександ
рівна (частка в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій), попередня 
посада- ПрАТ «ХК «Укрспецтехнiка»- член Правління, інша посада: 
ПрАТ «ХК «Укрспецтехнiка»-Головний бухгалтер;

ревізор акціонерного товариства анупрiєнко Леонiд Єфремович 
(частка в статутному капіталі емiтента=0%, 0 акцій), попередня посада- 
ПрАТ «ХК «Укрспецтехнiка», Ревізор. 

Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей за корисливі 
або посадові злочини та не дали згоду на оприлюднення паспортних да-
них.

Прат «ХоЛДинГова коМПанІя  
«УкрсПецтеХнІка»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Пинязевицький кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 01374553
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, 

смт. Гранітне, вул. Шевченка, буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-6-85-07, 04133-6-85-07
5. Електронна поштова адреса: pyniazyv_k31@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 

року, Протокол № 1/2018, в зв'язку з скороченням кількісного складу 
наглядової ради припинено повноваження 

Голова Наглядової ради Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії 
ВН 657048 виданий 29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Жито-
мирській області), акціями Товариства не володіє, перебував на посаді з 
14.07.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВН 
323591 виданий 15.12.2005 р. Малинським РВ УМВС України в Житомир-
ській області), володіє часткою в статутному капіталі товариства - 
0,00022%, перебував на посаді з 14.07.2017 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Касумов Ігор Михайлович (паспорт 4503 
№ 286722 виданий 24.07.2002 р. ВВС №2 УВС Зеленоградського округу 
м. Москви), акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 
14.07.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Копицький Дмитро Володимирович (паспорт 
4506 № 887299 виданий 04.11.2003 р. ВВС Панфіловського р-ну УВС Зе-
леноградського округу м. Москви), акціями товариства не володіє, перебу-
вав на посаді з 14.07.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Прокопчук Микола Григорович (паспорт серії ВМ 

320068 виданий 17.03.1997 р. Малинським РВ УМВС України в Житомир-
ській області), акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 
14.07.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 
року, Протокол № 1/2018 обрано на 3 роки

Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович (паспорт серії ВН 
323591 виданий 15.12.2005 р. Малинським РВ УМВС України в Житомир-
ській області), володіє часткою в статутному капіталі товариства - 
0,00022%. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх 
п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ «Юнiгран». Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лі-
мітед - Прокопчук Микола Григорович (паспорт серії ВМ 320068 виданий 
17.03.1997 р. Малинським РВ УМВС України в Житомирській області), ак-
ціями товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора 
ТОВ «Юнігран» Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Згідно рішення наглядової ради, Протокол № 4 від 27.04.2018 року, 
обрано на 3 роки

Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані 
Лімітед - Наумець Ігор Володимирович (паспорт серії ВН 657048 виданий 
29.07.2015 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), ак-
ціями Товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора 
ТОВ «Юнігран» Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

На підставі рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів 
27.04.2018 року, кількісний склад Наглядової ради скоротився з 5 до 3 осіб.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 
року, Протокол № 1/2018 в зв'язку з прийнятим рішенням про втрату 
чинності Положення про ревізора, припинено повноваження:

Ревізор Зайдліч Наталія Степанівна (паспорт серії ВН 345305 виданий 
05.04.2006 р. Малинським РС УДМС України в Житомирській області), ак-
ціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 28.04.2017 року.

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

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

2. Директор Онопрієнко Микола Олександрович
02.05.2018

Приватне акцІонерне товариство «ПиняЗевицЬкиЙ кар’Єр»

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 

товариство «страХова коМПанІя «веЛес»
2. Код за ЄДРПОУ: 30217808
3. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 229-17-27 (044) 229-17-27
5. Електронна поштова адреса: SK-Veles@vestacorp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://skveles.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 

осiб емiтента
2. текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол від 30 квітня 2018 р.) 
припинено повноваження посадової особи Голови Правління Лаптєва 
вадима Івановича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової 
ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 26.04.2014 р. – 30.04.2018 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
30 квітня 2018 р.) припинено повноваження Голови наглядової ради Жу
ковського анатолiя вiкторовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій 
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Володіє часткою 42.918% в статутному капіталі Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 20.04.2015 р. – 30.04.2018 р. 

Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол від 30 квітня 2018 р.) 
Головою Правління Товариства обрано Лаптєва вадима Івановича з 
01 травня 2018р. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової 
ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: Голова Правління ПрАТ «СК «ВЕЛЕС».

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
30 квітня 2018 р.) Головою наглядової ради Товариства обрано карауш 
надію Петрівну. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової 
ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Володіє часткою 56,3487% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: ТОВ «Сармотн Менеджмент Юкрейн» - фінансовый директор, 
ТОВ «СК «Петроліум» – керівник проекту.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
30 квітня 2018 р.) ревізором Товариства обрано Лаптєву Христину 
едуар дівну. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради 
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: касир в ВАТ «Одесаавтотранс».

3.Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння Лаптєв Вадим Iванович.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне  
акцIонерне товариство  

«Литер»
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 
«ЛИТЕР»

2. Код за ЄДРПОУ 24720880
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 

будинок 102 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 502-10-19 (044) 206-21-51

5. Електронна поштова 
адреса

ganin@leater.ua

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

http://industrial-systems.com.ua/ru/
company.htm

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛИТЕР» (далi - 

«Збори» та «Твариство» вiдповiдно), що вiдбулись 22.03.2018р. було 
прийнято рiшення про виплату рiчних дивiдендiв за результатами 
дiяльностi Товариства в 2017 роцi (далi - Дивiденди).

Розмiр Дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення 
Зборiв становить 1 000 000, 00 грн.

Датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
Дивiдендiв визначено 17.05.2018р. Строк виплати Дивiдендiв з 
17.05.2018р. по 21.09.2018р. Виплата всiєї суми Дивiдендiв вiдбувається 
в повному обсязi протягом встановленого строку виплати Дивiдендiв без-
посередньо акцiонерам пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Жандоров Микола В'ячеславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Приватне  
акцІонерне товариство  

«страХова коМПанІя «веЛес»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ВЕЛЕС»

2. Код за ЄДРПОУ 30217808
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Введенська, 

буд.29/58, оф.99
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(044) 229-17-27 (044) 229-17-27

5. Електронна поштова адреса SK-Veles@vestacorp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://skveles.kiev.ua/

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

2. текст повідомлення
2.текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Това-

риства, що відбулися 30.04.2018 року (Протокол від 30.04.2018 року) при-
йнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів 
(тис. грн): 16000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (тис. грн): 22166,00. Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 72,1826%. Характер 
правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, 
передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, догово-
ри страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно до умов яких То-
вариство бере на себе значний страховий ризик. Загальна кількість голо-
суючих акцій: 150000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 148900. Кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 148900 акцій, «про-
ти» - 0 акцій.

 3.Підпис. 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади. Голова правлiння Лаптєв Вадим Iванович.

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцIонерне 
товариство «страХова коМПанIя «тас»

2. Код за ЄДРПОУ: 30929821
3. Місцезнаходження: 03062, мiсто Київ, пр-т. Перемоги, 65 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 507-07-09 (044) 537-37-40
5. Електронна поштова адреса: i.oleksyuk@taslife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.taslife.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. текст повідомлення

02 травня 2018 року Наглядовою радою АТ «СК «ТАС» (приватне), 
надалi за текстом –«Товариство», було прийняте рiшення про встановлен-
ня дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
та порядку їх виплати. Вказаною датою встановлено 21.05.2018 року. За-
значене рiшення Наглядової ради прийняте на виконання рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2018 року, про затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв та їх виплату (надалi за текстом – «Рiшення 
акцiонерiв»). 

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до Рiшення 
акцiонерiв: 44 717 450,00 гривень. Строк виплати дивiдендiв: 6 мiсяцiв з 

дати прийняття вказаного Рiшення акцiонерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - 
безпосередньо акцiонерам.

Порядок виплати дивiдендiв: 
Дивiденди виплачуються трьома частинами в розмiрi, у строк та у 

спосiб, визначенi Рiшенням акцiонерiв.
Дати початку та закiнчення виплати дивiдендiв (у межах строку на виплату 

та етапiв (часток) здiйснення виплати , встановлених Рiшенням акцiонерiв): 
- для першої частини виплачуваних дивiдендiв у розмiрi 15 789 530,00 

гривень датою початку виплати є 22.05.2018 року, датою закiнчення ви-
плати є 20.06.2018 року;

- для другої частини виплачуваних дивiдендiв у розмiрi 15 789 530,00 
гривень датою початку виплати є 21.06.2018 року, датою закiнчення ви-
плати є 31.07.2018 року;

- для третьої частини виплачуваних дивiдендiв у розмiрi 13 138 390,00 
гривень датою початку виплати є 01.08.2018 року, датою закiнчення ви-
плати є 30.10.2018 року.

Кожна зазначена частина дивiдендiв виплачується протягом 
вiдповiдного вищевказаного перiоду.

Кожна зазначена частина дивiдендiв виплачується одночасно всiм осо-
бам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно.

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 Власенко Андрiй Леонiдович
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника)       02.05.2018 (дата)



№85, 4 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

97

1. ДІПІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» ТОВ «КУА «АЛЬПАРІ» 29
2. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 25
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОЛУМБУС 23
4. АТЗТ АВТОПОБУТСЕРВІС 143
5. ПРАТ АВТОСЕРВІС-АТП 16327 133
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 180
7. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД УКРАЇНА 2
8. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД УКРАЇНА 4
9. ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 18
10. ПРАТ АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС 147
11. ПРАТ АГРОФІРМА «СОРНАСІННЄОВОЧ» 125
12. ПРАТ АГРОФОРТ 74
13. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 38
14. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО 

УКРАЇНА»
87

15. ПРАТ АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» 130
16. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 32
17. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 35
18. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 102
19. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ «ПІВДЕННА» 127
20. ПРАТ АТП 16361 122
21. ПРАТ АТП 16361 125
22. ПАТ АТП-16351 126
23. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА ДЕ ВІЗУ 178
24. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 174
25. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 116
26. ПРАТ БАХМУТСЬКИЙ ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ» 33
27. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 25
28. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 160
29. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 163
30. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 28
31. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 130
32. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 144
33. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
34

34. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 27
35. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 28
36. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 16
37. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №7 75
38. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33 29
39. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33 30
40. ПРАТ БУКОВИНАПРОДУКТ 149
41. ПРАТ БУКОВИНАПРОДУКТ 150
42. ПРАТ БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 15
43. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 154
44. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО -16543
126

45. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО -16543

138

46. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО -16543

144

47. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 14
48. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 36
49. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ 

КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
153

50. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ 
КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

155

51. ПАТ ВІБРОСЕПАРАТОР 137
52. ПАТ ВІЕСБАНК 195
53. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ 79
54. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ 88
55. ПРАТ ВІТА 65
56. ПРАТ ВІТА 178
57. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 128
58. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 65
59. ПАТ ВТБ БАНК 23
60. ПАТ ВТБ БАНК 32
61. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 30
62. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 37
63. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 87
64. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 185
65. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 193
66. ВАТ ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ 83
67. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 177
68. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 138
69. ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

135

70. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 149
71. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ» 13
72. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРИГАНТИНА 143
73. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРИГАНТИНА 143
74. ПРАТ ГРАНІТ 3

75. ПРАТ ГРАНІТ 17
76. ПАТ ДАШКІВЦІ 83
77. ПАТ ДАШКІВЦІ 85
78. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 75
79. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 184
80. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 104
81. ПРАТ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 194
82. ПРАТ ДМІ 191
83. ПРАТ ДНІПРО 115
84. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 112
85. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖИНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ 

ЦЕНТР «КОНТАКТ»
114

86. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 82
87. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 84
88. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 15
89. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 16
90. ПРАТ ДОБРОБУТ АГ 177
91. ПРАТ ДОБРЯНКА 113
92. ПРАТ ДОБРЯНКА 118
93. ПРАТ ДОБРЯНКА 118
94. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 145
95. ПРАТ ДОРІС 63
96. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 152
97. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 157
98. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 174
99. ПРАТ ДУНАЙ-АВТО 80

100. ПРАТ ДУНАЙ-АВТО 85
101. ПРАТ ДУНАЙВОДБУД - 124 88
102. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 2
103. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 3
104. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 181
105. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 187
106. ПРАТ ЕЛСІТОН 153
107. ПРАТ ЕЛСІТОН 157
108. ПРАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 165
109. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 122
110. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 188
111. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 78
112. ТОВ ЕСКА КАПІТАЛ 174
113. ПРАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ 183
114. ПРАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 34
115. ПРАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 188
116. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 113
117. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 123
118. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 125
119. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ 

ВИРОБІВ
39

120. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» 7
121. ПРАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ 144
122. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 66
123. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 67
124. ПРАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 132
125. ПРАТ ЗАГАЄЦЬКЕ 90
126. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 31
127. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 31
128. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 156
129. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 156
130. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГАРАНТ» 155
131. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 178
132. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 181
133. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 152
134. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 156
135. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 161
136. ПРАТ ЗЕНИГОРОДКААГРОХІМ 176
137. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 69
138. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 186
139. ПРАТ ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» 73
140. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 169
141. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 171
142. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 141
143. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 58
144. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 91
145. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 56
146. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
77

147. ПРАТ ІЗМАЇЛ - НАВАСКО 14
148. ПРАТ ІЗТ-АВТО 1
149. ПРАТ ІЗТ-АВТО 22
150. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 10
151. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ІНВЕСТСЕРВІС 194
152. ПРАТ ІНТЕРКЕРАМА 104
153. ПРАТ ІСКОЖ-2000 158
154. ПРАТ ІСКОЖ-2000 163
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155. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17439

148

156. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 19
157. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 22
158. ПРАТ КАТП-1028 27
159. ПРАТ КАТП-1028 28
160. ПРАТ КАТП-1028 37
161. ПАТ КАТП-2006 141
162. ПАТ КИЇВГАЗ 24
163. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 135
164. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 152
165. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 191
166. ПРАТ КИЇВРИБГОСП 42
167. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 8
168. ПРАТ КИЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-2 62
169. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1
74

170. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1

91

171. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 189
172. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ») 
70

173. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-КЛАСИЧНИЙ») 

70

174. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-ЕКВІТІ») 

73

175. ПРАТ КІНТО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДЕКС 
УКРАЇНСЬКОЇ БІРЖІ») 

194

176. ПРАТ КІНТО (ЗАКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 
«КІНТО-ГОЛД») 

71

177. ПРАТ КІНТО (ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-
НАРОДНИЙ») 

72

178. ПРАТ КІНТО (ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДОСТАТОК») 

72

179. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 117
180. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 119
181. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 173
182. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 105
183. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 120
184. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 53
185. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 137
186. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 103
187. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 103
188. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 40
189. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 90
190. ПРАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 149
191. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 38
192. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 180
193. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 68
194. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 89
195. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 92
196. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 63
197. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР 81
198. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
80

199. ПРАТ КОСІВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СКІФ-АВТО»

22

200. ПРАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 189
201. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 78
202. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 188
203. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 105
204. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 106
205. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 108
206. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ 172
207. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
8

208. ПАТ КРІСТАЛІС 175
209. ТОВ КУА СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ 79
210. ПРАТ ЛАДА-ПОЛІССЯ 108
211. ПРАТ ЛАН 117
212. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 170
213. ПРАТ ЛЕГМАШ 177
214. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ 
171

215. ПРАТ ЛИТЕР 89
216. ПРАТ ЛИТЕР 96
217. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 46
218. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 71
219. ПАРТ ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ 175

220. ПРАТ ЛПГ 33
221. ПРАТ ЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10701
165

222. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО - 14630

20

223. ЛЬВІВСЬКЕ ПрАТ «ГАЛАНТ» 137
224. ПРАТ ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1
64

225. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 
№2

52

226. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 57
227. ПРАТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙГРОПОСТАЧ 48
228. ПРАТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙГРОПОСТАЧ 84
229. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 41
230. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 59
231. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
102

232. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

110

233. ПРАТ МЕДІНВЕСТПРОЕКТ 26
234. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

155

235. ПРАТ МЕТАЛИТ 117
236. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 154
237. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 154
238. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ 150
239. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА 

ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ
140

240. ПАТ МІСТО БАНК 10
241. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ -3 4
242. ПАТ МТБ БАНК 138
243. ПАТ МТБ БАНК 139
244. ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ 183
245. ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ 135
246. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 132
247. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОЗТИЧНИЙ ЦЕНТР 102
248. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОЗТИЧНИЙ ЦЕНТР 110
249. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 

ЗАХИСТУ АТНУ
166

250. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ АТНУ

173

251. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ АТНУ

174

252. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І 
ВОЛОКНА

172

253. ПРАТ НВП СИСТЕМА 49
254. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 141
255. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ 

ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ
145

256. ПРАТ НІКСТРОМ 150
257. ПРАТ НІКСТРОМ 151
258. ПРАТ НІКСТРОМ 151
259. ПРАТ НІКСТРОМ 168
260. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 184
261. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 186
262. ПРАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
166

263. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 110
264. ПРАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 131
265. ПРАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13238
124

266. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 86
267. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 92
268. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 131
269. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 44
270. ПАТ ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ 63
271. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 11
272. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 19
273. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 184
274. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 157
275. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 158
276. ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 55
277. ПРАТ ПАКЕТ 25
278. ПРАТ ПАЛІТРА 190
279. ПАТ ПАТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» 179
280. ПАТ ПАТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» 190
281. ПРАТ ПЕНТОПАК 165
282. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15 

«ДУНАЙВОДБУД»
12

283. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 2
284. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 48
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285. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 95
286. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 180
287. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 187
288. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 128
289. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПОСТАЧ 148
290. ПРАТ ПЛАТИ 81
291. ПРАТ ПЛАТИ 177
292. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 159
293. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 159
294. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 125
295. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

ЛУГАНСЬКГАЗ 
93

296. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ЛУГАНСЬКГАЗ 

183

297. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ЛУГАНСЬКГАЗ 

189

298. ПАТ ПОЛІМЕТ 18
299. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 26
300. ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 60
301. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 69
302. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 179
303. ПРАТ ПОЛЬОТ 162
304. ПАТ ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 136
305. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
36

306. ПРАТ ПОРТАЛ-І 126
307. ПАТ ППІ ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ 47
308. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 8
309. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 12
310. ПРАТ ПРІОКОМ 5
311. ПРАТ ПРІОКОМ 6
312. ПАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ХЕРСОНБУД» 165
313. ПАТ ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ
21

314. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 68
315. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 178
316. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 185
317. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 46
318. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
109

319. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

110

320. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 12
321. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 111
322. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 111
323. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
161

324. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 
СТАНЦІЯ

161

325. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 129
326. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
50

327. ПРАТ РОСАВА 82
328. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 78
329. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПМК-81 109
330. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 111
331. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 115
332. ПРАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 130
333. ПРАТ СЕЛЕНА 191
334. ПРАТ СЕЛЕНА 193
335. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 51
336. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 185
337. ПАТ СІТІБАНК 164
338. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 118
339. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 9
340. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 23
341. ПРАТ СК ВЕЛЕС 95
342. ПРАТ СК ВЕЛЕС 96
343. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 14
344. ПРАТ СОКІЛ 45
345. ПРАТ СОЮЗ-В 162
346. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 186
347. ПАТ СПЕКТР 61
348. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «СИМВОЛ»
154

349. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 142
350. ПАТ СТОМА 123
351. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 158
352. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 146
353. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 94
354. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 96
355. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРПРОМГАРАНТ 66

356. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ 

182

357. ПРАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АТП 17137 176
358. ПРАТ ТАНАИС 136
359. ПРАТ ТЕКСТЕМП 182
360. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 70
361. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 72
362. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 25
363. ПАТ ТЕХІНМАШ 1
364. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308 127
365. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗІЯ ПЛЮС» 28
366. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 86
367. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 105
368. ПРАТ УВТК 176
369. ПРАТ УВТК 181
370. ПРАТ УВТК 190
371. ПРАТ УКРАЇНА 146
372. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 134
373. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО 182
374. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 13
375. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 18
376. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 147
377. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ 
ГАЗІВ

155

378. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 

23

379. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР 173
380. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 75
381. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 192
382. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 133
383. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 134
384. ПРАТ УКРГІДРОЕНЕРГО 179
385. ПРАТ УКРПАНГРУП 54
386. ПРАТ УКРПАНГРУП 68
387. ПРАТ УКРПИВО (УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «УКРПИВО»)

33

388. ПРАТ УКРСПЕЦТЕХНІКА 94
389. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 166
390. ПРАТ УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 101
391. ПРАТ УНІВЕРСАМ №20 187
392. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ 74
393. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ 184
394. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ 

ГІДРОЕНЕРГОБУД 
66

395. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ 
ГІДРОЕНЕРГОБУД 

67

396. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 128
397. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 124
398. ПРАТ ФЛАС 140
399. ПРАТ ФОРАМЕН 32
400. ПРАТ ФОРАМЕН 37
401. ПРАТ ФОРЕЗ 119
402. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №11 76
403. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №11 77
404. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 119
405. ПРАТ ХЕМЗ-ІРЕС 78
406. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 9
407. ПРАТ ХІМЕКСІ 127
408. ПРАТ ХІМЕКСІ 142
409. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 124
410. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 192
411. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 194
412. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

43

413. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ-ШЛЯХОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ №56 64
414. ПРАТ ЧЕРКАСИАВТОТРАНС 5
415. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ 167
416. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ 167
417. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 109
418. ПРАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 17
419. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ 17
420. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ
148

421. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 64
422. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ
146

423. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА НІНА 183
424. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 127
425. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 168

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18085/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
03.05.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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