
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії 
№1284 від 29.12.2016, звіту про досягнення мінімально-
го обсягу активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНО-
ГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОН-
ДУ «АКІНІТА 3» (код ЄДРІСІ - 23300420) та додаткових 
документів, наданих ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (ІКЮО - 36003268), 
визнано ЗаКритий недиверСифІКований венЧУр-
ний пайовий ІнвеСтицІйний фонд «аКІнІта 3» 
тов «КомпанІя З УправлІння аКтивами «анде-
ре рІХтІнГен» таким, що відповідає вимогам щодо міні-
мального обсягу активів пайового фонду – розпоря-
дження № 0322-СІ від 30 грудня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-

ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» для виключення відомостей 
про Пайовий закритий недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд «Сармат», реєстраційний код за Ре-
єстром: 2331367 з Єдиного державного реєстру інститу-
тів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію регламенту пайового закритого 
недиверсифікованого венчурного інвестиційного 
фонду «Сармат» товариСтва З оБмеЖеноЮ вІд-
повІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння аКти-
вами «ІнвеСт-КонСалтинГ», зареєстрованого 
23.10.2009 року. Анульовано свідоцтво про внесення ві-
домостей про Пайовий закритий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд «Сармат», реєстраційний 
код за Реєстром: 2331367 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» до Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування від 
23.10.2009 року № 1367, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№  0289-ІС від 03 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
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лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами), та відповід-
но до документів, отриманих від ТОВ «Актив Буд-Інвест», 
вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 35136742, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій се-
рії  А, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії А 
тов «актив Буд-Інвест». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Актив Буд-Інвест» від 15 серпня 
2007  року №468/2/07, видане 11 жовтня 2007 року Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №01-Кф-С-о від 03 січ-
ня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами), та 
відповідно до документів, отриманих від ТОВ  «Актив 
Буд-Інвест», вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001, іденти-
фікаційний код юридичної особи: 35136742, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашен-
ням облігацій серії В, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії В тов «актив Буд-Інвест». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Актив Буд-
Інвест» від 25 листопада 2011 року №187/2/11, видане 
23 січня 2012 року Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№02-Кф-С-о від 03 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із 
змінами та доповненнями, відповідно до документів, на-
даних Головою комісії з припинення ПрАТ «Спеціалізо-
вана пересувна механізована колона №549», 79058, 
м.  Львів, вул. Замарстинівська, 40, код за ЄДРПОУ: 
01354869, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, ска-
совано реєстрацію випуску акцій прат «Спеціалізована 
пересувна механізована колона №549». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Спеціалізована пе-
ресувна механізована колона №549» від 13.05.2011 року 
№36/13/1/11, видане Львівським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №02-Кф-С-а від 
05 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«МАШМЕТІНВЕСТ» для виключення відомостей про Па-
йовий венчурний недиверсифікований закритий інвести-
ційний фонд «ДТС Інвест», реєстраційний код за Реє-
стром: 2331318, з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано 
реєстрацію регламенту пайового венчурного неди-
версифікованого закритого інвестиційного фонду 
«дтС Інвест» товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдпо-
вІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння аКтива-
ми «маШметІнвеСт», зареєстрованого 28.04.2009 
року. Анульовано свідоцтво про внесення відомостей 
про Пайовий венчурний недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд «ДТС Інвест», реєстраційний код за 
Реєстром: 2331318, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «МАШМЕТІНВЕСТ» до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування від 28.04.2009 
року № 1318, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку – розпорядження № 0290-ІС від 
05 січня 2017 року.

05.01.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
 тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
*    *    *

Інформація про діяльність
центрального територіального 

департаменту нКцпфр
16.12.2016 по 30.12.2016

За вказаний термін в відділі нагляду за емітентами 
цінних паперів розглянуто пакети документів, на основі 
яких:

Відповідно до рішення Комісії № 736 проведено замі-
ну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного 
товариства 4 емітентам, а саме:

- ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» (код за 
ЄДРПОУ: 03327552);

- ПрАТ «Корюківське автопідприємство 17445» (код за 
ЄДРПОУ: 05524742);

- ПрАТ «Укрхудожпром» (код за ЄДРПОУ: 22858679);
- ПрАТ «Київрембуд» (код за ЄДРПОУ: 01973874).
Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітентів, 

професійних учасників ринку цінних паперів та захисту 
прав інвесторів управління контрольно-правової роботи 
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Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
період з 16.12.2016 року по 30.12.2016 року проведено 1 
позапланову перевірку, а саме:

1) ТОВ»Муніципальна сервісна компанія»
Планових перевірок не проводилось. 
За зазначений період проведено нагляд за реєстраці-

єю акціонерів, проведенням загальних зборів, голосу-
ванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах 
акціонерного товариства - ПАТ»Черкасиобленерго».

Надійшло 64 письмових звернень, заяв, щодо діяль-
ності емітентів та професійних учасників фондового рин-
ку та листів від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Надано71 відповідей на звернення, заяви, листи за-
явників, які надійшли у зазначений вище період, та на 
скарги, що надійшли раніше. 

Направлено 11 запитів професійним учасникам.
Також винесено 3 постанови про порушення справи 

про правопорушення на ринку цінних паперів.
Направлено 1 виклики для складання протоколу про 

адміністративне правопорушення на ринку цінних па-
перів.

За звітний період з 16.12.2016 по 30.12.2016 р. у відді-
лі фінансового моніторингу : 

1. Завершено 1 перевірку суб’єкта первинного фінан-
сового моніторингу щодо дотримання вимог законодав-
ства у сфері запобігання та протидії легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

2. Винесено 5 Постанов про порушення справ про 
правопорушення;

3. Складено 4 Акти про правопорушення.
За участю відділу супроводження справ про правопо-

рушення на ринку цінних паперів з 16.12.2016 року по 
30.12.2016 року було розглянуто 20 справ про правопо-
рушення на ринку цінних (накладено штрафних санкцій у 
розмірі 112200, 00 грн.), 1 справа про адміністративне 
правопорушення на ринку цінних паперів.

Було винесено 5 Розпоряджень про усунення пору-
шень законодавства про цінні папери.

Складено 1 акт про правопорушення на ринку цінних 
паперів, 4 акта про правопорушення у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

За звітний період від юридичних осіб надійшло 1 пла-
тіжне доручення про сплату штрафних санкцій на суму 
1020, 00 грн.

За звітний період з 16.12.2016 по 30.12.2016 р. спеціа-
лістами відділу звітності та моніторингу управління моні-
торингу та нагляду за емітентами цінних паперів:

-прийнято та опрацьовано 34 особливих інформацій 
емітентів цінних паперів;

-надано 1 відповідь на звернення від юридичних/фі-
зичних осіб.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Газтранзит» з iноземними iнвестицiями»

2. Код за ЄДРПОУ: 25273549
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-25-25 490-25-20
5. Електронна поштова адреса: at45@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.gastransit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину 

із заiнтересованiстю – 30 грудня 2016 року, найменування уповноваже-
ного органу емітента, що його прийняв – наглядова рада. Повне на-
йменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, з якою вчиняється 
правочин – Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» (20077720). Данi про iстотнi умови пра-
вочину iз заiнтересованiстю не розкриваються, оскiльки вимоги щодо 
розкриття iнформацiї не застосовуються до приватного акцiонерного 
товариства та iнше не встановлено статутом емiтента або Законом. В 
таблицi в даних по формі додатку 6 до Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. вказанi 
нульовi значення, оскільки вимоги до розкриття даних не застосову-
ються до емітента.

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

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

Голова правлiння лiнчевський михайло петрович, 03.01.2017 р. 

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 
«Газтранзит» з iноземними iнвестицiями»

2. Код за ЄДРПОУ: 25273549
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-25-25 490-25-20
5. Електронна поштова адреса: at45@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.gastransit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 

заiнтересованiстю – 30 грудня 2016 року, найменування уповноваженого 
органу емітента, що його прийняв – наглядова рада. Повне найменування 
та код за ЄДРПОУ юридичної особи, з якою вчиняється правочин – Пу-
блічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» (30019801). Данi про 
iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не розкриваються, оскiльки 
вимоги щодо розкриття iнформацiї не застосовуються до приватного 
акцiонерного товариства та iнше не встановлено статутом емiтента або 
Законом. В таблицi в даних по формі додатку 6 до Положення про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. 
вказанi нульовi значення, оскільки вимоги до розкриття даних не застосо-
вуються до емітента.

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

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

Голова правлiння лiнчевський михайло петрович, 03.01.2017 р. 

приватне аКцIонерне товариСтво «ГаЗтранЗит» 
З IноЗемними IнвеСтицIями»

приватне аКцIонерне товариСтво «ГаЗтранЗит» З IноЗемними IнвеСтицIями»
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Шановні акціонери!
Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКР-

СОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, місцезнаходження: 03150, 
м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення позачергових За-
гальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРСОЦБАНК» 07 лютого 2017 року о 10:30 години за адресою: 
Україна, 01023 м. Київ, вул. Госпітальна, 12, готель «президент Го-
тель», 1-й поверх, Конференц-центр, конференц-зал №1.

проект порядку денного:
Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціоне-1. 

рів ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Обрання Голови позачергових Загальних Зборів Акціонерів 2. 

ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Обрання секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів 3. 

ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Акціо-4. 

нерів ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради 5. 

ПАТ «УКРСОЦБАНК». 
Встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦ-6. 

БАНК».
Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК».7. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з 8. 

Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК». Об-
рання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встановлення 
розміру винагороди Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «УКРСОЦБАНК» 9. 
шляхом затвердження його в новій редакції. 

Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Публічного ак-10. 
ціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» шляхом затвердження його в 
новій редакції.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі — Збори акціонерів Банку) буде здійснюва-
тися 07 лютого 2017 року за місцем проведення Зборів акціонерів Банку 

з 09:15 до 10:00 год. (за київським часом). Початок Зборів акціонерів 
Банку — о 10.30 год.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати 
паспорт, а для представників акціонерів — також документи, які підтвер-
джують їх повноваження. Для керівника акціонера-юридичної особи — 
паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань.

Для інших представників акціонера — паспорт та посвідчену згідно з 
чинним законодавством України довіреність на право участі та голосу-
вання на Зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів 
Банку, буде складено станом на 24-у годину 01лютого 2017 року. 

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного 
до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, можна ознайоми-
тися за адресою веб-сайту Банку — https://www.ukrsotsbank.com/info_
gensbor. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть озна-
йомитися до 07 лютого 2017 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ді-
лова, 3, кім. 205, у робочі дні тижня з 15:00 до 18:00 години, а в день 
проведення Зборів акціонерів Банку — 07 лютого 2017 року — за місцем 
їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань про-
екту порядку денного Зборів акціонерів Банку надаються акціонеру для 
ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлін-
ням ПАТ «УКРСОЦБАНК» не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати 
ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому 
вигляді. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами (матеріалами) — Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» або особа, 
яка виконує її обов’язки.

Відповідальний виконавець — начальник відділу підтримки органів 
корпоративного управління та роботи з акціонерами банку управління 
загально-правової підтримки Юридичного департаменту Банку Рубанко 
Олена Олексіївна. Телефон для довідок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 
205-45-48. 

наглядова рада пат «УКрСоцБанК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКрСоцБанК»

пат «ЗІмонт» повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів від-
будуться 6 лютого 2017 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: м.Київ, 
вул.Сокальська 4. порядок денний: 1. Для початку Зборів розглянути питан-
ня про:1.1 реэстрація акціонерів - протокол,1.2 порядок денний, 1.3 зразок бю-
летнів 1.4 обрання секретаря Зборів.1.5 Підтвердити повноваження Голови 
Зборів , Президента ПАТ «Зімонт», директора ПАТ «Зімонт» , Членів Правлін-
ня та Голови Правління,Наглядової ради,Голови та членів ревізійної комісії, 
лічильної комісії. 2.Затвердження звітів Товариства: правління, наглядової 
ради , звіту і висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Визначення основних на-
прямів діяльності Товариства на 2017рік. 3.Затвердження: річного звіту, балан-
су, звіту про фінансові результати за 2016 рік . 4. Порядок виплати дивідендів 
за 2016 рік . 5.Вирiшення питання про Тип та форму власності Товориства. 
Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України 6. За-
твердження Положень про загальні збори, правління, наглядову раду, ре-
візійну комісію Товариства. 7. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) 8.Про внесення змін до Статуту шляхом 
затвердження нової редакції Статуту Товариства. 9. Ознайомлення з до-
відкою про стан рахунку в цінних паперах. 10.Інші питання. Правління. 
директор пат «Зімонт»___________ Зубович І.а.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ен еС ай КонСтраКШн» 

повІдомлення про намІр придБати ЗнаЧний паКет аКцІй
На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» Лябах Ілона Олександрівна (ідентифікаційний номер 2830801260) 
(без правочину з іншими особами щодо узгодження дій для досягнення 
спільної мети) повідомляє про намір придбати самостійно значний пакет 
акцій Приватного акціонерного товариства «ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН» 
(код за ЄДРПОУ 22959559).

Купуючи даний пакет акцій Лябах Ілона Олександрівна діє без попере-
днього узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами.

відомості про пакет акцій, що: тип та/або клас 
акцій Кількість акцій

планується придбати Лябах 
Ілоною Олександрівною:

прості іменні 
акції

20 300 шт. (двадцять 
тисяч триста) штук

належить Лябах Ілоні Олександрівні: прості іменні акції 0 (нуль) штук
належить афілійованим з Лябах 
Ілоною Олександрівною особам:

прості іменні 
акції

0 (нуль) штук

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІСа прайм девелопментС»

повІдомлення про намІр придБати ЗнаЧний паКет аКцІй
На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» 

Похила Дмитро Анатолійович (ідентифікаційний номер 2828402678) (без пра-
вочину з іншими особами щодо узгодження дій для досягнення спільної мети) 
повідомляє про намір придбати самостійно значний пакет акцій Приватного ак-
ціонерного товариства «ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС» (код за ЄДРПОУ 
24580485).Купуючи даний пакет акцій Похила Дмитро Анатолійович діє без по-
переднього узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами.

відомості про пакет акцій, що: тип та/або 
клас акцій Кількість акцій

планується придбати Похила 
Дмитром Анатолійовичем:

прості 
іменні акції

194 000 000 шт. (сто дев’яно-
сто чотири мільйони) штук

належить Похила Дмитру 
Анатолійовичу:

прості 
іменні акції

0 (нуль) штук

належить афілійованим з Похила 
Дмитром Анатолійовичем особам:

прості 
іменні акції

0 (нуль) штук

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО - УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"  

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м.
Харків, вул. Данилевського, буд. 19, тел. (057) 714-05-60, е-mail:
ssr@grant.kharkov.ua web-сторінка: grant.kharkov.ua повідомляє про змі-
ну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих
акцій: 

Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів 04.01.2017
р.У Фізичної особи, що мала на рахунку власників цінних паперів ПАТ
"БАНК "ГРАНТ" більше 10% голосуючих акцій, а саме 35442109 шт., що
складає 88,6053% статутного капіталу товариства, та 35442109 шт., що
складає 88,7060% голосуючих акцій відбулися зміни.  На дату подання
кількість цінних паперів становить 35257109 шт., що складає 88,1428%
статутного капіталу товариства, та 35257109 шт., що складає  88,2429%
голосуючих акцій.

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

Голова Правління Мартиросов Володимир Іванович
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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 "БанК СIЧ"
2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033, Київ, Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sichbank.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК СIЧ» прийнято рiшення (Протокол №171/1 вiд 16.12.2016 р.) про 
змiну складу посадових осiб Банку, а саме: 

03 сiчня 2017 року звiльнити iз займаної посади заступника Голови 
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Кияка Тараса Богдановича на пiдставi його за-
яви про звiльнення за власним бажанням вiд 16.12.2016р. На посадi за-
ступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Кияк Т.Б. перебував з 24 ве-
ресня 2015 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
акцiями емiтента не володiє. Дана посада заступника Голови Правлiння 
ПАТ «БАНК СIЧ» скорочується з внесенням вiдповiдних змiн в органiзацiйну 
структуру ПАТ «БАНК СIЧ».

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 Шульга Влада Вiкторiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.01.2017
(дата)

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» При-
ватне акціонерне товариство «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 23981928, адреса 
85700, Донецька область, Волноваський район, м.Волноваха, вул.Цен-
тральна, 6В) повідомляє, що відповідно до Рішення Наглядової ради  
ПрАТ «ЕКОПРОД» Протокол №20 від 26.12.2016 року товариство має на-
мір придбати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛКІЛЕНД 
АГРО» (код ЄДРПОУ 33428444, 09052, Київська область, Сквирський ра-

йон, село Антонів, вул. Ювілейна, 1) акції іменні прості Публічного акціонерно-
го товариства «ІСКРА» (код ЄДРПОУ 14005946, адреса 42312, Сумська об-
ласть, Сумський район, с.Басівка, вул.Тесленка, 6А) у кількості 20021764 штук, 
що складає 98,145901% статутного капіталу ПАТ «ІСКРА». 

Генеральний директор 
прат «еКопрод»  І.І.мельник

приватне аКцІонерне товариСтво «еКопрод»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дтеК ЗаХІденерГо»

Місцезнаходження: 79026, Україна, місто Львів, вул. Козельницька, 15
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555

(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»)
повідомляє

про те, що 24 січня 2017 року о 10:15 за адресою: м. львів, вул. Козель-
ницька, 15 (адміністративна будівля, актова зала, 1 поверх) відповідно 

до ч.5 ст. 47 Закону України «про акціонерні товариства» 
відбудуться позачергові Загальні збори товариства. 

порядоК денний (перелік питань):
1. обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів това-

риства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних 
зборів товариства.

2. про надання згоди на вчинення товариством правочинів у 
зв’язку з реструктуризацією кредитних зобов’язань з фінансовими 
установами. 

3. про надання згоди на вчинення товариством правочинів з на-
дання поруки.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери 
товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного 
цих позачергових Загальних зборів товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на  
24 січня 2017 року, складається станом на 24 годину 18 січня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для 
здійснення персонального повідомлення про проведення 24 січня  
2017 року позачергових Загальних зборів Товариства - 27 грудня 2016 року. 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде 
здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 24 січ-
ня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення поза-
чергових Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - 
паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Львів, 
вул. Козельницька, 15, кім. 414 у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 
12:00 до 13:00). У день проведення позачергових Загальних зборів Товари-
ства ознайомитися з документами можна у місці проведення позачергових 
Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕР-
ГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ «ДТЕК ЗА-
ХІДЕНЕРГО» Шувар Андрій Йосифович, тел. (032) 239 07 70.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціо-
нер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має 
звернутися за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 15, кім. 414 у робочі 
дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім’я 
Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://www.dtek.com/uk/our-operations/electric-power-generation/zapadenergo.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 
наглядова рада пат «дтеК ЗаХІденерГо».

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифікації 
«Лубнигаз» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 

05524713

3. Місце знаходження емітента: 37500 Полтавська обл. м. Лубни, 
вул. Л. Толстого, 87 

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 

тел. 053615-22-37, 053615-55-69, 
факс 05361-76-958

5. Електронна поштова адреса 
емітента: 

office@lubnygaz.com.ua

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

http://lubnygaz.pat.ua/

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

II. текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Лубнигаз» (протокол № 7/17 

від 03.01.2017р.) з 3 січня 2017 р. припинено повноваження члена ди-
рекції ПАТ «Лубнигаз» Овдієнка Віталія Миколайовича. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Особа перебувала на посаді члена дирекції з 
21.12.2012 р.

Замість звільненої особи нікого не призначено.
III.підпис

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

2. Генеральний директор  Бородін Сергій федорович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї «лУБниГаЗ»
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 повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ "Володимир-Волинське 
пiдприємство "Родючiсть"

2. Код за ЄДРПОУ 05487685
3. Місцезнаходження 44700, м. Володимир-Волинський, 

Н. Ужвiй, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0334223540 0334224751
5. Електронна поштова адреса vv.p-roduchist@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05487685.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. текст повідомлення Дата прийняття рiшення: 26.12.2016; Найме-
нування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне 
рiшення: Позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «РОДЮЧIСТЬ» (протокол №1 вiд 26.12.2016 року); 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 03.01.2017; Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «РОДЮЧIСТЬ» 
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «РОДЮЧIСТЬ»

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Голова правлiння малюга Сергiй валентинович

прат “володимир-волинСЬКе пIдприємСтво “родЮЧIСтЬ”

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиївенерГо»
місцезнаходження: 01001 м. Київ, пл. І. Франка, 5,
ідентифікаційний код юридичної особи 00131305 
(далі також ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та «Товариство»)

повідомляє про те, що 25 січня 2017 року о 10 год. 15 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. промислова, 4 (актова зала на території тец – 5 

пат «КиївенерГо») 
відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «про акціонерні товариства» 

відбудуться позачергові Загальні збори товариства. 
порядоК денний (перелік питань):

1. обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів това-
риства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних 
зборів товариства.

2. про надання згоди на вчинення товариством правочинів у зв’язку з 
реструктуризацією кредитних зобов’язань з фінансовими установами. 

3. про надання згоди на вчинення товариством правочинів з на-
дання поруки.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери 
товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного 
цих позачергових Загальних зборів товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 25 січня  
2017 року, складається станом на 24 годину 19 січня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснен-
ня персонального повідомлення про проведення 25 січня 2017 року поза-
чергових Загальних зборів Товариства – 27 грудня 2016 року. 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде 
здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 25 січня  

2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення позачер-
гових Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам 
Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - 
паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: 01001,  
м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі 
дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45). У день проведення поза-
чергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна 
у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова 
особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – керівник департаменту загальноправової роботи 
Голубенко Віктор Васильович, тел. (044) 207-60-81.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціо-
нер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має 
звернутися за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (дру-
гий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 
12:45) із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://kyivenergo.com/ . 

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76. 

наглядова рада пат «КиївенерГо».

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електрон-
на поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів

ІІ. текст повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину - 30.12.2016р.; Назва уповноваженого органу, 
що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет пра-
вочину - укладення додаткової угоди до Контракту № 01092015/VGH від 
01.09.2015 року, відповідно до якої: - збільшено загальну суму Контракту до 
5 000 000,00(п'яти мільйонів) євро, в т.ч. ПДВ 20 %.; - подовжено строк дії 
Контракту - до 31.12.2019 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину - 5 000 000,00 євро, що за курсом Національного бан-
ку України станом на 30.12.2016р. відповідно складає - 142 113 020,00 грн.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
- 513 438 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 27,68%; Загальна кількість голо-
суючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-

гальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення; Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством - відсутні.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину - 30.12.2016р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення 
- одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - укладення 
додаткової угоди до Контракту № 23072014 від 23.07.2014 року відповідно 
до якої: - загальна сума Контракту складає 6 000 000 000,00 (шість мільяр-
дів) рублів; - подовжено строк дії Контракту - до 31.12.2018 року; Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 6 000 000 000,00 
рублів, що за курсом Національного банку України станом на 30.12.2016р. 
відповідно складає - 2 706 780 000,00 грн.; Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності - 513 438 тис.грн.; Співвідношен-
ня ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) - 527,19%; Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «про-
ти» - 0, прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину 
до значного правочину не передбачені законодавством - відсутні.

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Івіна В.В. М.П. 
03.01.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«новий СтилЬ»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«дтеК ШаХта КомСомолецЬ донБаСУ»

Місцезнаходження 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, 
вул. Київська, 1

код за ЄДРПОУ 05508186
(далі також «Товариство» 

або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ») 
повідомляє про те, що 26 січня 2017 року об 11 год. 30 хв. 

за адресою: 
85000, донецька обл., м. добропілля, вулиця фестивальна, 21, 

актовий зал палацу культури шахти «добропільська» 
відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 

відбудуться позачергові Загальні збори Товариства. 
порядоК денний
(перелік питань):

1. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних збо-
рів Товариства.

2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв’язку з 
реструктуризацією кредитних зобов’язань з фінансовими установами. 

3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з надан-
ня поруки.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери 
Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного 
цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБА-
СУ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Това-
риства, призначених на 26 січня 2017 року, складається станом на  
24 годину 20 січня 2017 року. 

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСО-
МОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» для здійснення персонального повідомлення 
про проведення 26 січня 2017 року позачергових Загальних зборів То-
вариства - 27 грудня 2016 року. 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства 
буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ШАХТА 

КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 26 січня 2017 року з 11 год. 00 хв. до  
11 год. 15 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів 
Товариства.

Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціо-
нерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам 
акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, 
за адресою: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Ки-
ївська, 1, каб. 1, у робочі дні з 11:00 до 12:00 (перерва з 12:00 до 
13:00). У день проведення позачергових Загальних зборів Товари-
ства ознайомитися з документами можна у місці проведення поза-
чергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа  
ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Лозов-
ський Сергій Петрович, тел. (06250) 6-20-90, (06250) 6-12-40,  
(044) 224-68-14.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Това-
риства, акціонер або його повноважний представник за відповідною 
довіреністю має звернутися за адресою: 85000, Україна, Донецька 
обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, каб. 1, у робочі дні з 11:00 до 
12:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім’я Товари-
ства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://www.dtek.com/ru/our-operations/coal-production-and-preparation/
komsomolets-donbassa/papers_for_shareholders. 

За інформацією звертатися за телефоном: (06250) 6-20-90, (06250) 
6-12-40, (044) 224-68-14. 

наглядова рада прат «дтеК ШаХта КомСомолецЬ донБаСУ».

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дтеК ШаХта КомСомолецЬ донБаСУ»

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 аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСЬКа автомоБІлЬна КорпорацІя»

2. Код за ЄДРПОУ: 03121566
3. Місцезнаходження:01004, м. Київ, Велика Васильківська, 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-82-16, (044) 206-82-16
5. Електронна поштова адреса: o.yamkina@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. текст повідомлення 

1).Дата прийняття рішення: 03.01.2017;
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповід-

не рішення: Позачергові Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРА-
ЦІЯ»;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 04.01.2017;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОР-
ПОРАЦІЯ».

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

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

2.
Голова Правління Козіс Олександр Миколайович

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

(дата) 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Івано-франКІвСЬК-авто» 

2. Код за ЄДРПОУ: 05495466
3. Місцезнаходження: 76492, м. Івано-франківськ, с. микитинці, 41а
4. Міжміський код, телефон та факс: 0342 554874
5. Електронна поштова адреса: uprava@ifavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

рішення емітента про утворення, припинення його філій, пред-
ставництв

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол №04/01/2017-1 від 04.01.2017 
року) в зв»язку з виробничою необхідністю вирішено ліквідувати (припини-
ти) ФІЛІЮ «КАЛУШ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (код ЄДРПОУ 33163200), з місцезнаходжен-
ням: 77300, Івано-Франківська обл. , м. Калуш, вул. Новацького,20.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол №04/01/2017-1 від 04.01.2017 року), в 
зв»язку з виробничою необхідністю вирішено ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ 
«КОСІВ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК-АВТО» (код ЄДРПОУ 33860087), з місцезнаходженням: Івано-
Франківська обл. Косівський р-н., с. Смодна , вул. Дружби, буд. 8А

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

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

2.
Генеральний директор   Черняк Віталій Миколайович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 04.01.2017
  (дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Брв Київ», 

код ЄДРПОУ 32243798
(місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул. Сурикова, 3)

(далі-Товариство) повідомляє, що 23 грудня 2016 року єдиним акціоне-
ром Товариства, було прийняте рішення про припинення Товариства у 
зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою 
відповідальністю «БРВ Київ». 

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки пере-
ходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю 
«БРВ Київ».

Протягом 30 днів починаючи з 23 грудня 2016 року Товариство письмо-
во повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення 
Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, 
вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи пору-
ки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення 
Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на ви-
бір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань 
шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинен-
ня або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збит-
ків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредито-
ром. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства 
з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення  Качмарек К.К.

приватне аКцІонерне товариСтво «КиївСЬКе 
мІЖоБлаСне СпецІалІЗоване ремонтно-
налаГодЖУвалЬне аКцІонерне товариСтво», код 
єдрпоУ 22893286 (місцезнаходження: 03110, м.Київ, вул. У.Громової, 3, к. 6)

(далі-Товариство) повідомляє про прийняття позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів Товариства, які були проведені 5 січня 2017 року, 
рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом 
перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Київське між-
обласне спеціалізоване ремонтно-налагоджувальне товариство». 

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки пере-
ходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю «Ки-
ївське міжобласне спеціалізоване ремонтно-налагоджувальне товариство»

Протягом 30 днів починаючи з 5 січня 2017 року Товариство письмово по-
відомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення Товариства 
у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, вимоги якого до 
Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів 
після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звер-
нутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких 
дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави 
чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед креди-
тором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений 
строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від 
Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення  Шморгун в.м.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента

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

«ЕНРАН»
2. Код за ЄДРПОУ: 01198760
3 .Місцезнаходження: 03057 м. Київ вул. О. Довженка 14/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)450-12-16, 500-49-78
5. Електронна поштова адреса: office@enran.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: WWW.ENRAN.UA
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЕНРАН» 28.12.2016р. (протокол  

№ 28/12/16 від 28.12.2016):
призначено на посаду Голови правління ПрАТ «ЕНРАН» Бовсуновського 

Андрія Юрійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Во-
лодіє акціями та часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 9,749875%, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні 
посади, які обіймав протягом останніх п'яті років – Директор ТОВ «ЕНТЕР»;

припинено повноваження Голови правління ПрАТ «ЕНРАН» Лазарова 
Геннадія Миколайовича за власним бажанням. Згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

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

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

Голова правління  лазаров Г.м.

приватне аКцІонерне товариСтво «енран»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 422902; 0412 422902

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

www.ztm.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-

то позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. 
Предметом правочину є укладення кредитного договору (невідновлюваль-
ної кредитної лінії) між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та 
АТ «Укрексімбанк», як додатку до Генеральної кредитної угоди від 
14.03.2014 року № 5214N1, на суму кредиту 73000000 грн., (сімдесят три 
мільйони гривень 00 коп.) процентною ставкою 16,44% річних, строком на 
48 місяців, з метою рефінансування інвестиційних витрат, пов’язаних з при-
дбанням нового енергоефективного обладнання для модернізації цеху з 
виробництва сумішей для морозива відповідно до Договору купівлі-продажу 
№ 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак». Рин-
кова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства, складає 200000000,00 грн. (двісті мільйонів 
гривень 00 коп.). Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів нада-
но згоду на збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кре-
дитною угодою №5214N1 від 14 березня 2014 року до 130000000 грн.(сто 
тридцять мільйонів гривень 00 коп.) та визначено, що загальна вартість 
Генеральної кредитної угоди, разом з відсотками за користування кредит-
ними коштами, комісіями та іншими обов’язковими платежами не повинна 
перевищувати 200000000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 коп.). Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (ста-
ном на 31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 29,267 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття позачерго-
вими загальними зборами акціонерів емітента рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів складає 27165453 штук голосуючих акцій. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів, які відбулися (30.12.2016 р.) складає  
26374468 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «ЗА» прийняття рiшення - 26374468 шт., або 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не за-
реєстровано. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товари-
ства не визначені.

2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-
то позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. 
Предметом правочину є укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк» про передачу у додаткове 
забезпечення за зобов’язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
за Генеральною кредитною угодою № 5214N1 від 14.03.2014 року перед  
АТ «Укрексімбанк» майнових прав на обладнання для модернізації цеху з 
виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159020995,62 грн. 
(сто п’ятдесят дев’ять мільйонів двадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять 
гривень 62 коп.), що виникають у ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укла-
деного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною 
інвестицією «Тетра Пак». Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства, складає 
159020,99562 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності, складає 23,271 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 
дату прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів емітента 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів складає 
27165453 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбу-

лися (30.12.2016 р.) складає 26374468 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 26374468 шт., 
або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного 
рiшення голосiв не зареєстровано. Додаткові критерії для віднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом 
акціонерного товариства не визначені.

3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято 
позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. Пред-
метом правочину є укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк» про передачу в заставу АТ  «Укрексім-
банк» обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для моро-
зива загальною вартістю 159020995,62 грн. (сто п’ятдесят дев’ять мільйонів 
двадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень 62 коп.), придбаного згід-
но Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року між  
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією 
«Тетра Пак». Обладнання передається в заставу по договору застави після 
набуття права власності та оприбуткування його в бухгалтерському обліку 
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» але не пізніше 30.12.2017 року. 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства, складає 159020,99562 тис.грн. Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 
31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності, складає 23,271 %. Загаль-
на кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття позачерговими за-
гальними зборами акціонерів емітента рішення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинів складає 27165453 штук голосуючих акцій. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів, які відбулися (30.12.2016 р.) складає 26374468 
штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 
прийняття рiшення - 26374468 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.  
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину,  
не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не  
визначені.

4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-
то позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. 
Предметом правочину є укладення додаткової угоди до Генерального кре-
дитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та 
доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 
15.11.2017 р. до 20.12.2019 р. та збільшення загального ліміту кредитуван-
ня Генерального кредитного договору зі 130000000 грн. (сто тридцять міль-
йонів грн. 00 коп.) до 200000000 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.). Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповід-
но до законодавства, складає 200000000 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.). 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів надано згоду на укла-
дення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 
30.05.2008 р. нового договору щодо відкриття відновлювальної кредитної 
лінії з лімітом кредитування 70000000 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), 
строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою 17,1% 
річних. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів визначено, що 
загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками 
за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов’язковими 
платежами не повинна перевищувати 310000000 грн.(триста десять міль-
йонів грн. 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності, складає 29,267%. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 
дату прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів емітента 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів складає 
27165453 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбу-
лися (30.12.2016 р.) складає 26374468 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 26374468 шт., 
або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного 
рiшення голосiв не зареєстровано. Додаткові критерії для віднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом 
акціонерного товариства не визначені.

5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-
то позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. 
Предметом правочину є укладення правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» та ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, про по-
ставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, мас-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЖитомирСЬКий маСлоЗавод»
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ла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму 
до 300000000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.). Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства, складає 300000000,00 грн.(триста мільйонів грн. 00 коп.). Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 
31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності, складає 43,901 %. Загаль-
на кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття позачерговими за-
гальними зборами акціонерів емітента рішення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинів складає 27165453 штук голосуючих акцій. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів, які відбулися (30.12.2016 р.) складає 
26374468 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «ЗА» прийняття рiшення - 26374468 шт., або 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не за-
реєстровано. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного това-
риства не визначені.

6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято 
позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. Пред-
метом правочину є укладення правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» та ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, про 
поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, 
масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на 
загальну суму до 400000000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.). Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповід-
но до законодавства, складає 400000000,00 (чотириста мільйонів грн.  
00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 
58,534 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття 
позачерговими загальними зборами акціонерів емітента рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів складає 27165453 штук голо-
суючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у по-
зачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися (30.12.2016 р.) 
складає 26374468 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 26374468 шт., або 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не за-
реєстровано. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра-
вочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства 
не визначені.

7. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-
то позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. 
Предметом правочину є укладення правочинів між ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, про по-
ставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, мас-

ла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на 
загальну суму до 200000000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.). Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства, складає 200000000,00 (двісті мільйонів грн.  
00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. Співвідношен-
ня ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, 
складає 29,267 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату 
прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів емітента рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів складає 27165453 
штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 
(30.12.2016 р.) складає 26374468 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 26374468 шт., 
або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного 
рiшення голосiв не зареєстровано. Додаткові критерії для віднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом 
акціонерного товариства не визначені.

8. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-
то позачерговими загальними зборами акціонерів 30 грудня 2016 року. 
Предметом правочину є укладення правочинів між ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ФОП Дячун В.Г., код за ЄДР 2287517359, про 
поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, 
масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на 
загальну суму до 200000000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.). Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства, складає 200000000,00 (двісті мільйонів грн.  
00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 683359 тис. грн. Співвідношен-
ня ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, 
складає 29,267 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на  
дату прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів емітента 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів складає 
27165453 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які відбу-
лися (30.12.2016 р.) складає 26374468 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення -  
26374468 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прий-
няття даного рiшення голосiв не зареєстровано. Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодав-
ством, статутом акціонерного товариства не визначені.

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

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

2. Голова правління рудь петро володимирович. 30 грудня 2016 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво ЗаКритий 
недиверСифІКований Корпоративний ІнвеСти-
цІйний фонд «СимфонІя №2» (код ЄДРПОУ 35480511) пові-
домляє про депонування коштів учасників Фонду, які не пред’явили акції Фонду 
до викупу в установлений строк, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, 
МФО 320649). Для отримання коштів необхідно звернутись в будь-яке відді-
лення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Голова ліквідаційної комісії фонду  І.м. ройко

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 
"КалУСЬКий Завод 
БУдIвелЬниХ маШин"

2. Код за ЄДРПОУ 01267876
3. Місцезнаходження 77300, м. Калуш, Iвано-Франкiвська обл., 

Б.Хмельницького, 79
4. Міжміський код, телефон та факс 03472 6 63 26 03472 6 64 90
5. Електронна поштова адреса budmash@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.budmash.if.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
04.10.2016 року звiльнено вiд тимчасового виконання обовязкiв Голов-

ного бухгалтера Плаксiй Iрину Олексiївну. Виконувала обовязки з 01.11.2016 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Частка в статутному капiталi емiтента - 0,108964%. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано.

04.01.2017 року наказом Генерального директора призначено на поса-
ду Головного бухгалтера Федорко Ольгу Францiвну. Протягом останнiх 
п’яти рокiв особа працювала бухгалтером. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Частки в статутному капiталi 
емiтента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Найменування посади Хмарник Анатолiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.01.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «КиївЗовнІШтранС» 

2. Код за ЄДРПОУ: 04832909
3. Місцезнаходження: 01030 м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 45Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 288-29-38 (044) 235-01-39 

(044) 288-03-94
5. Електронна поштова адреса: info@kyivzovnishtrans.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kyivzovnishtrans.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
рішення про звільнення прийнято загальними зборами пат «Київ-

зовніштранс» від 27.12.2016 р. Звільнення посадової особи виконано 
на підставі протокол №2 від 27.12.2016 р.

1. Посадова особа Горбатенко Леонiд Костянтинович (паспорт: серія СО 
номер 467466 виданий 30.11.2000 р. Дарницьким РУГУ МВС України в м. 
Києвi), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,048%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0,048%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
29.04.2013 по 27.12.2016.

2. Посадова особа Руперт Йозеф Бiндер (паспорт: серія D номер CFTJ1RL79 
виданий 06.10.2009 р. STADT WEIDEN ID OPF), яка займала посаду Член На-
глядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
36,16507%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 36,165%. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2013 по 27.12.2016 року.

3. Посадова особа Бей Андрій Зіновійович (паспорт: серія КВ номер 
133897 виданий 29.04.1998 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України в Львів-
ській обл.), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 24.04.2015 по 27.12.2016 р.

4. Посадова особа Перевозник Валентин Петрович (паспорт: серія СН 
номер 889754 виданий 11.08.1998 р. Ленінградським РУГУ МВС України в 
м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,7362%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,7362%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
24.04.2015 по 27.12.2016 р.

рішення про призначення прийнято загальними зборами пат «Київ-

зовніштранс» від 27.12.2016р. призначення посадової особи виконано 
на підставі протокол №2 від 27.12.2016 р.

1. Посадова особа Карагяур Семен Вікторович (паспорт: серія КМ но-
мер 335440 виданий 17.10.2005 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в Одесь-
кій обл.) призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено особу: строком  
3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: директор фірми «Карва Транспорт Вайден».

2. Посадова особа Перевозник Валентин Петрович (паспорт: серія СН 
номер 889754 виданий 11.08.1998 р. Ленінградським РУГУ МВС України в 
м. Києві) призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,7362%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,7362%. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту 
товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
Член Правління ПАТ «Київзовніштранс».

3. Посадова особа Здерка Андреа Вікторівна (особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено 
особу: на 3 роки згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: співробітник фірми «Карва Транспорт Вайден».

4. Посадова особа Кірушенко Ігор Володимирович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) призначена на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на який призначено 
особу: на 3 роки згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: провідний спеціаліст Кабінету міністрів України

5. Посадова особа Руперт Йозеф Бiндер (паспорт: серія D номер 
CFTJ1RL79 виданий 06.10.2009 р. STADT WEIDEN ID OPF) призначена на 
посаду Голова Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 36,16507%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 36,16507%. Строк, на який призначено особу: на 
3 роки згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Київзовніштранс».

Звільнені та призначені посадові особи непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не мають.

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

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

Заступник Голови правління  перевозник в.п. 

повІдомлення про порядоК реалІЗацІї аКцІонерами 
переваЖноГо права на придБання аКцІй додатКової 

емІСІї приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «СтраХова 
КомпанІя «велтлІнер»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» (далі – ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» та/або Товари-
ство) повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» 28.11.2016, протокол № 45, прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на  
5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення 
додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх 
тип, номінальна вартість: 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук простих імен-
них акцій номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень кожна. Привілейо-
вані акції не випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розмі-
щення: 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень 00 коп.

ціна розміщення акцій: 100,00 (сто) гривень за одну акцію.
форма існування акцій: бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне пра-

во, визначається як кількість простих акцій, пропорційна частці належ-
них акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товари-
ства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
(28.11.2016), розрахована від загальної кількості простих акцій, запро-
понованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кількість ак-
цій не є цілим числом, вона округлюється до цілого числа за арифме-
тичними правилами.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається 
всім акціонерам-власникам простих іменних акцій Товариства у поряд-
ку, встановленому законодавством та рішенням Загальних зборів акціо-
нерів від 28.11.2016 протокол № 45.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, в пе-
ріод з 20 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року подає на ім’я Голови 
Правління Товариства або особи, яка виконує його обов’язки, пись-
мову заяву про придбання акцій, в якій обов’язково зазначається: по-
вне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою 
редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної 
особи – акціонера), або прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичної 
особи – акціонера); місцезнаходження акціонера (згідно із реєстра-
ційними документами для юридичної особи – акціонера) або місце 
проживання (для фізичної особи – акціонера) та поштова адреса; 
кількість акцій, які акціонер бажає придбати в межах квоти, що визна-
чається, виходячи з обсягу емісії та частки акціонера у загальній 
кількості акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщен-
ня; код акціонера за ЄДРПОУ(для юридичної особи – акціонера); 
паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків (для фізичної особи – акціонера); контактні дані (телефон, 
факс, e-mail); дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціоне-
ра/уповноваженої особи (для фізичної особи – акціонера) або підпис 
уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної 
особи – акціонера).

У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви 
додаються документи, що підтверджують повноваження такого пред-
ставника відповідно до чинного законодавства України. Заяви на при-
дбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в журналі об-
ліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Заяви, що надійшли 
від інвесторів, які не є акціонерами Товариства, не розглядаються. 
Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від 
використання переважного права на придбання акцій умовами розмі-
щення не передбачається. У разі, якщо акціонер не подав заяву у стро-
ки, встановлені для реалізації акціонерами їх переважного права на 
придбання акцій, вважається, що він відмовився від використання свого 
переважного права на придбання акцій.

Заяви про придбання акцій приймаються кожного робочого дня з 9-00 
до 18-00 години за адресою: 04070, м. Київ, вул. Волоська, 21, оф. 2.

до уваги акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «СтраХова КомпанІя «велтлІнер» 
(04070, м. Київ, вул. волоська, 21, офіс 2).
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повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів товариства

до уваги акціонерів 

прат «нво «Червона Хвиля»
Правління Товариства повідомляє про проведення загальних зборів ак-

ціонерів, які відбудуться 07 лютого 2017 року о 10.00 за адресою: м.Київ, 
вул.Боженко, 15.

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися з 10.00. до 10.45 за тією ж 
адресою.

порядоК денний:
1. Про Затвердження звіту голови Правління про фінансово-

господарську діяльність Приватного акціонерного товариства за  
2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 
2017 році.

2. Звіт Наглядової ради товариства та його затвердження.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства та його затвердження.
4. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутків та збитків товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звітів.
6. Затвердження розміру дивідендів акціонерам за 2016 рік та порядку 

їх виплати.
7. Оцінка діяльності посадових осіб і Правління Товариства та підтвер-

дження їх повноважень.
8. Про прийняття рішення брати участь щодо реєстрації підприємства в 

Україні в формі ТОВ.

9. Про надання повноважень при реєстрації підприємства в Україні в 
формі ТОВ, підписанні протоколу загальних зборів засновників/учасників 
ТОВ з правом ухвального голосу при підписанні та державній реєстрації 
Статуту ТОВ, ініціюванні проведення загальних зборів учасників ТОВ, при 
внесенні питання до порядку денного, участі в голосувані, підписанні про-
токолів чи інших документів за результатами проведення загальних зборів 
засновників.

10. Розгляд доцільності перетворення приватного акціонерного товари-
ства в товариство з обмеженою відповідальністю.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного 
чергових зборів, акціонери мають можливість за адресою: м.Київ, вул.Бо-
женка, 15.

Право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «НВО «Червона Хвиля», які скликані на 07 лютого 2017 року, 
мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату проведен-
ня зазначених загальних зборів акціонерів та будуть наведені у реєстрі ак-
ціонерів товариства, складеному станом на 04.02.2017 р.

Для участі в зборах з собою необхідно мати: для акціонерів фізичних 
осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноваже-
них фізичних або юридичних осіб – паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання.

Довідки за телефоном: 044-200-89-46.

правління прат «нво «Червона Хвиля» 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «Житомир-
СЬКий маСлоЗавод» 

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 422902; 0412 422902
5. Електронна поштова адреса sekretar@rud.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.ztm.ho.ua

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

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

прийнято 30 грудня 2016 року позачерговими загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «Житомирський маслозавод». Позачерговими загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод» 30 грудня 2016 року при-
йнято рішення попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не 
більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість май-
на, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредит-
них договорів, договорів застави/іпотеки, позики, переведення боргу, від-
ступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не 
обмежуючись ними.

Гранична сукупна вартість кожного з правочину визначена на рівні 
400000000,00 грн. (чотириста мільйонів грн. 00 коп.) або еквівалент цієї 
суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, 
що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 
31.12.2015  р.) складає 683359 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності, складає 58,534 %.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття позачерго-
вими загальними зборами акціонерів емітента рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів складає 27165453 штук голосуючих акцій. Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових загаль-
них зборах акціонерів, які відбулися (30.12.2016 р.) складає 26374468 штук 
голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прий-
няття рiшення - 26374468 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 
«ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.

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

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

2. Голова правління рудь петро володимирович. 30 грудня 2016 р.

Після реєстрації заяви, в строк з в строк з 20 січня 2017 року по  
10 лютого 2017 року включно, акціонер перераховує на відповідний ра-
хунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придба-
ваються. Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошови-
ми коштами у національній валюті України шляхом безготівкових 
розрахунків. Негрошові внески в оплату акцій не приймаються. Оплата 
акцій додаткового випуску здійснюється у розмірі 100% вартості акцій, 
що придбаваються, в межах реалізації акціонерами переважного права 
на придбання акцій додаткового випуску. Грошові кошти, перераховані 
безготівково як сплата за акції, зараховуються за наступними реквізита-
ми: п/р 26507014562539 в філії АТ «Укрексімбанк» м. Київ, МФО 380333.

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання 
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, Голова 
Правління ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» видає акціонеру письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не 
пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій – не пізніше 12 лю-
того 2017 року.

У разі відповідності поданої заяви та інших обов’язкових для надання 
документів визначеним вимогам, а також за умови 100%-ої оплати вар-
тості акцій протягом строку реалізації переважного права (з 20.01.2017 
по 10.02.2017), між акціонером та Товариством протягом І-го етапу укла-
дення договорів з першими власниками (з 13.02.2017 по 20.02.2017 
включно, кожного робочого дня з 9-00 до 18-00) укладається договір 

купівлі-продажу акцій в трьох примірниках (по одному для емітента, ак-
ціонера та депозитарної установи), який реєструється в обліковому жур-
налі реєстрації договорів. Примірник договору, підписаний обома сторо-
нами, видається акціонеру (представнику акціонера) особисто або 
надсилається поштою рекомендованим листом. Спосіб отримання при-
мірнику договору акціонер зазначає в заяві на придбання акцій під час 
реалізації переважного права.

У разі відмови акціонера від укладання договору купівлі-продажу до-
даткових акцій, Товариство повертає сплачені акціонером під час реалі-
зації переважного права кошти протягом 30 календарних днів після дати 
закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками. 
Акціонер вважається таким, що відмовився від укладання договору 
купівлі-продажу акцій, якщо протягом І-го етапу укладення договорів з 
першими власниками він (або його представник) не звернувся до Това-
риства та не уклав (не підписав) відповідний договір з Товариством. Ак-
ції, щодо яких не укладені договори купівлі-продажу акцій на І етапі укла-
дення договорів з першими власниками, враховуються у кількість акцій, 
нереалізованих протягом І етапу, та підлягають реалізації на ІІ етапі.

На ІІ етапі укладення договорів з першими власниками, з 21.02.2017 
по 23.02.2017, здійснюється укладання договорів на придбання акцій, 
що залишилися нереалізованими на І етапі, відповідно до заяв акціоне-
рів, що задовольняються у порядку їх надходження та реєстрації. Пере-
вищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

Укладення договорів купівлі-продажу акцій здійснюється за адресою 
04070, м. Київ, вул. Волоська, 21, оф. 2. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "рвС БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 Київ Введенська, 29/58
4. Міжміський код, телефон та факс (044)496-25-43 (044)496-25-43
5. Електронна поштова адреса kulish@ubg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi поданої заяви, Головою Правлiння ПАТ «РВС БАНК» прийня-

то рiшення про переведення з 04.01.2017 року Начальника Управлiння 
фiнансового монiторингу, члена Правлiння ПАТ «РВС БАНК» Похилюк Оле-
ни Вiкторiвни, з займаної посади на посаду заступника Начальника 
Управлiння фiнансового монiторингу (наказ №01/17-К вiд 03.01.2017 року).

Похилюк О. В. перебувала на посадi Начальника Управлiння фiнансового 
монiторингу, члена Правлiння ПАТ «РВС БАНК» з 04.11.2016 року по 
03.01.2017 року.

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй 

емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у по-
садової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональ-
них (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти 
рокiв: начальник управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдальний 
працiвник за проведення фiнансового монiторингу, начальник департаменту 
контролю та облiку банкiвсьих операцiй ПАТ «КБ «Євробанк».

Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС 
БАНК» призначено Начальником Управлiння фiнансового монiторингу, 
членом Правлiння ПАТ «РВС БАНК» з 04.01.2017 року (протокол засiдання 
Наглядової Ради №03012017/1 вiд 03.01.2017 року) , пiдстава - необхiднiсть 
формування персонального складу Правлiння.

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета 
акцiй емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини у посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
персональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом 
останнiх п`яти рокiв: ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» - заступник начальника 
вiддiлу фiнансового монуторингу, ПАТ «Банк Альянс» - начальник вiддiлу 
фiнансового монiторингу Управлiння фiнансового монiторингу.

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 Кравець Владислав Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.01.04
(дата)

НОВИНИ

рынок акций Украины начал 2017г 
неуверенным ростом

Фондовый рынок Украины завершил первые торги в 
2017 году слабым ростом биржевых индексов: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,17% - до 
797,22 пункта, индекс ПФТС – на 0,15%, до 265,56 
пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,54 млн грн, в том 
числе акциями - 4,49 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 35,7 млн грн, в 
том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги 
«Укрнафты» (+1,6%) и Райффайзен Банка Аваль 
(+0,08%).

Снизились в цене акции «Центрэнерго» (-0,64%) и 
«Донбассэнерго» (-0,29%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,97%) и «Мотор Сичи» (+0,48%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine 
в среду снизился на 0,05% - до 546,8 пункта при 
объеме торгов 4,38 млн злотых (26,7 млн грн).

В «индексной корзине» больше всех подешевели 
бумаги Coal Energy (-3,92%), «Овостара» (-1,16%) и 
KSG Agro (-0,9%).

Подорожали акции «Милкиленда» (+2,4%) и 
«Астарты» (+0,4%).

минфин 30 декабря выпустил овГЗ на 
сумму свыше 70 млрд грн для приватБанка 

и фонда гарантирования вкладов
Министерство финансов Украины в последний ра-

бочий день 2016 года осуществило масштабную 
эмиссию облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) для 
капитализации ПриватБанка и финансирования Фон-
да гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) – на 
сумму свыше 70 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, объем ОВГЗ в 
обращении 30 декабря увеличился на 73,12 млрд грн 
(на 12,3%) – до 667,56 млрд грн.

В результате портфель ОВГЗ в собственности укра-
инских банков вырос на 65,12 млрд грн (на 34,2%) - до 
255,47 млрд грн, в собственности нефинансовых 
учреждений – на 7,94 млрд грн (на 50,5%), до  
23,69 млрд грн.

Портфель госбумаг у нерезидентов, предпочитаю-
щих вкладывать средства в валютные облигации, из-
за роста курса доллара в те дни увеличился на  
0,06 млрд грн (0,9%) – до 6,46 млрд грн, а Нацбанка 
остался прежним.

Перед этим правительство на заседании 28 декабря 
одобрило выпуск индексных ОВГЗ (с привязкой к курсу 
доллара) для капитализации ПриватБанка на 64 млрд 
грн и финансирования ФГВФЛ на 7,94 млрд грн.

На следующий день объем ОВГЗ в обращении вырос 
на 43,93 млрд грн – был осуществлен первый транш 
капитализации ПриватБанка, из которого финучрежде-
ние за счет монетизации Нацбанком гособлигаций по-
гасило ему кредит рефинансирования на 25,8 млрд грн. 
Уже в начале нового года ПриватБанк заявил, что об-
щая сума его докапитализации правительством соста-
вила 107 млрд грн.

Статистика Нацбанка свидетельствует, что в после-
дующие дни вплоть до 4 января регултор не проводил 
монетизацию ОВГЗ из портфеля ПриватБанка и 
ФГВФЛ.

В целом за 2016 год объем ОВГЗ в обращении вырос 
на 162,38 млрд грн, или на 32,1%. При этом портфель 
ОВГЗ Нацбанка сократился на 7,99 млрд грн, или на 
2%, тогда как банков подскочил на 173,88 млрд грн, 
или в 3,1 раза.

Объем ОВГЗ в собственности нефинансовых 
учреждений за минувший год вырос на 12,5 млрд грн, 
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или в 2,1 раза, тогда как портфель госбумаг у нерези-
дентов сократился на 16,01 млрд грн, или в 3,5 раза.

цены на нефть  
слабо снижаются после роста в среду, 

Brent торгуется у $56,3 за баррель
Нефть умеренно снижается в цене после роста в 

среду на опасениях, что рост добычи в Ливии может 
нивелировать сокращение производства топлива 
странами ОПЕК.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 9:07 МСК подешевел на 19 цен-
тов (0,34%) - до $56,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на 
электронных торгах в системе Нью-йоркской товар-
ной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 
12 центов (0,23%) - до $53,14 за баррель.

Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%, до 
$53,26 и $56,46 за баррель соответственно.

Ливия, не участвующая в соглашении ОПЕК о сни-
жении добычи, наращивает производство на крупней-
шем в стране месторождении аш-Шарара и готовится 
возобновить работу крупного экспортного терминала 
Аз-Завия.

По данным источников в ливийской госкорпорации 
National Oil Corp., в настоящее время страна добывает 
порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре. 
Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.

Между тем в декабре совокупная добыча нефти 
странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в 
сутки из-за перебоев в работе месторождений в Ниге-
рии, показывают данные опроса экспертов, проведен-
ного агентством Bloomberg.

Кроме того, участники рынка следят за изменением 
запасов топлива в США. По данным Американского 
института нефти (API), обнародованным накануне, 
товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе 
упали на 7,43 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут 
опубликованы в четверг в 19:00 МСК, и аналитики в 
среднем ожидают более умеренного снижения - на  
2 млн баррелей.

руководство фрС видит риски более 
быстрого повышения ставки из-за 

инфляции - протокол
Руководители Федеральной резервной системы 

(ФРС) ожидают постепенного повышения базовой 
процентной ставки, но отмечают риск того, что им при-
дется ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной 
политики из-за ускорения инфляции, говорится в про-
токоле заседания Федерального комитета по открытым 
рынкам (FOMC) от 13-14 декабря.

Практически все члены комитета «указали на то, 
что повышательные риски для их прогноза 
экономического роста увеличились в результате пер-
спектив более стимулирующей бюджетно-налоговой 
политики в последующие годы».

Тем не менее, несмотря на перспективы ускоренно-
го роста ВВП и потребительских цен, большая часть 
членов FOMC сходится во мнении, что постепенное 
повышение ставки в ближайшие годы будет наиболее 
оправданным.

Под стимулирующей бюджетно-налоговой политикой 
Федрезерв понимает обещанные избранным президен-
том США снижение налогов и повышение госрасходов 
на инфраструктурные проекты. При этом детально эти 
планы пока не озвучены, поскольку инаугурация До-
нальда Трампа состоится только 20 января.

«Участники подчеркнули существенную неопреде-
ленность в отношении сроков, размеров и содержа-
ния каких-либо налогово-бюджетных и иных 
экономических инициатив, а также в отношении того, 
как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и 
предложении», - говорится в протоколе декабрьского 
заседания.

Мнения членов FOMC разделились в отношении 
темпов падения безработицы и последствий чрезмер-
ного снижения данного показателя на темпах роста 
потребительских цен.

Многие (many) участники видят повышение рисков 
чрезмерного снижения доли безработного населения в 
США, отмечается в протоколе. И все же большинство 
«most» участников ожидает, что уровень безработицы 
уменьшится лишь «умеренно ниже оценок, считаю-
щихся нормой в долгосрочной перспективе.

В ноябре уровень безработицы в США неожиданно 
снизился до 4,6%, минимального показателя с мая 
2007 года, свидетельствуют данные Минтруда 
страны.

Некоторые (some) участники заседания вновь отме-
тили риски в американской экономике, связанные с 
укреплением курса доллара США. Индекс доллара, 
отслеживаемый Bloomberg, с избрания Д.Трампа пре-
зидентом до декабрьского заседания ФРС укрепился 
на 5,2% и с тех пор прибавил еще 1,1%. Рост курса 
доллара вредит конкурентоспособности американ-
ских товаров на мировом рынке и оказывает понижа-
тельное давление на инфляцию за счет удешевления 
импорта.

Базовая инфляция в США составила в позапро-
шлом месяце 1,6% в годовом выражении. Федрезерв 
ожидает, что показатель вырастет до таргетируемых 
2% уже в текущем году.

На декабрьском заседании Федрезерв ожидаемо 
повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта, 
до 0,5-0,75%. Руководство ФРС теперь ожидает трех 
повышений ставки до конца 2017 года.

Следующее заседание FOMC пройдет 31 января -  
1 февраля. Трейдеры оценивают шансы на подъем 
ставки на этом заседании в 12%.

ирак приступил к сокращению 
нефтедобычи в рамках соглашения опеК
Министерство нефтяной промышленности Ирака 

приступило к сокращению добычи нефти в соответ-
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ствии с договоренностями Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК).

Ирак сотрудничает с членами ОПЕК и независимыми 
производителями, чтобы достичь баланс между спро-
сом и предложением нефти, говорится в заявлении 
министерства со ссылкой на главу ведомства Джаб-
бара аль-Лаиби.

Министерство подтвердило приверженность согла-
шению ОПЕК.

Как сообщает агентство Bloomberg, в декабре, еще 
до вступления соглашения в силу, добыча нефти госу-
дарствами ОПЕК упала на 310 тыс. баррелей в сутки 
(б/с) из-за перебоев с поставками из Нигерии.

Нигерия уменьшила производство нефти на  
200 тыс. б/с - до 1,45 млн б/с в прошлом месяце в 

связи с трудностями в процессе восстановления не-
фтяной инфраструктуры после наблюдавшихся в 
течение всего года нападений боевиков. В Саудов-
ской Аравии наблюдалось снижение на 50 тыс. б/с, 
в Венесуэле - на 40 тыс. б/с.

Ирак, занимающий второе место в ОПЕК после Сау-
довской Аравии по объему производства нефти, пообе-
щал сократить добычу на 210 тыс. б/с, или на 4,5% от 
нынешнего объема, до 4,351 млн б/с. В целом государ-
ства картеля намерены снизить производство нефти на 
1,2 млн б/с начиная с января, чтобы поддержать цены.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ БАНК СІЧ 5
2. ПРАТ БРВ КИЇВ 8
3. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 8
4. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОДЮЧІСТЬ» 6
5. ПРАТ ГАЗТРАНЗИТ 3
6. ПРАТ ГАЗТРАНЗИТ 3
7. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 5
8. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 7
9. ПРАТ ЕКОПРОД 5

10. ПРАТ ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН 4
11. ПРАТ ЕНРАН 8
12. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 9
13. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 12
14. ПРАТ ЗІМОНТ 4
15. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 7
16. ПРАТ ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС 4
17. ПАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 10
18. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 6
19. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 11
20. ПРАТ КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
8

21. ПРАТ НВО ЧЕРВОНА ХВИЛЯ 12
22. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 6
23. ПРАТ ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 8
24. ПАТ ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» 13
25. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛУБНИГАЗ» 5
26. ПАТ СИМФОНІЯ №2 10
27. ПРАТ СК ВЕЛТЛІНЕР 11
28. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 4
29. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 7
30. ПАТ УКРСОЦБАНК 4
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17004
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
05.01.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 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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