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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

11.08.2017 року  м. Київ  № 171 /100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 
16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пе-
ревірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525 (із змінами) на підставі заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «СІВ АУДИТ КОНСАЛТИНГ» (ТОВ «СІВ АУДИТ 
КОНСАЛТИНГ»),

код за ЄДРПОУ 31065576,
місцезнаходження: вул. Є. Харченка, буд. 64, 

м.  Київ, 02088,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою 
України №  2410 від 30 березня 2001 року, терміном 
чинності до 24 грудня 2020 року,

свідоцтво про відповідність системи контролю якос-
ті, видане відповідно до рішення Аудиторської палати 
України від 24 вересня 2015 року № 315/4, 

інформація про керівника та працівників аудитор-
ської фірми, які безпосередньо братимуть участь у 
проведенні аудиторських перевірок професійних учас-
ників ринку цінних паперів:

Пономаренко І.О. – на посаді директора;
Ткаченко О.П. – на посаді аудитора;
Михальченко Л.Г. – на посаді аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «СІВ АУДИТ КОНСАЛТИНГ» (ТОВ «СІВ 
АУДИТ КОНСАЛТИНГ») (код за ЄДРПОУ 31065576) 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів.

Голова Комісії   Хромаєв Т.З.

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ 
ТА НОВиНи НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та 
на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної 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 відповідно до документів, наданих 
ПАТ  «мЕДПРОмПРОЕКТ» (проспект Возз’єднання, 
буд. 7 А, м. Київ, 02160, код за ЄДРПОУ: 00481718) на 
зупинення обігу акцій ПАТ «МЕДПРОМ ПРОЕКТ» у 
зв’язку перетворенням акціонерного товариства, зу-
пинено обіг акцій ПАТ «МЕДПРОМПРОЕКТ» (код за 
ЄДРПОУ: 00481718) – розпорядження № 379-Кф-З 
від 11 серпня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«15» серпня 2017 року.
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту ліцензування професій-
них учасників фондового ринку, відповідно до пункту 5 
розділу V Положення про порядок розміщення, обігу 
та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії №589 
від 10.08.2017, звіту про досягнення мінімального об-
сягу активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОН-
ДУ «АГРАРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО» (код 
ЄДРІСІ – 23300491) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» (ІКЮО - 
39134704), визнано ЗАКРиТий НЕДиВЕРСифІКО-
ВАНий ВЕНЧУРНий ПАйОВий ІНВЕСТицІйНий 
фОНД «АГРАРНЕ ІНВЕСТицІйНЕ ПАРТНЕРСТВО» 
ТОВ «КОмПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТиВАми «ПАЛ-
ЛАДІУм КАПІТАЛ» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – 
розпорядження № 0343-СІ від 10 серпня 
2017  року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту ліцензування професій-
них учасників фондового ринку, відповідно до пункту 5 
розділу V Положення про порядок розміщення, обігу 
та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії №604 
від 10.08.2017, звіту про досягнення мінімального об-
сягу активів Пайового венчурного недиверсифікова-
ного закритого інвестиційного фонду «Оптимум Сіті» 
(код ЄДРІСІ – 23300434) ТОВ «Компанія з управління 
активами «ОПТИМУМ» (ІКЮО - 37567735), визнано 
Пайовий венчурний недиверсифікований закри-

тий інвестиційний фонд «Оптимум Сіті» ТОВ «Ком-
панія з управління активами «ОПТимУм» таким, 
що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу ак-
тивів пайового фонду – розпорядження № 0340-СІ 
від 10 серпня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту ліцензування професій-
них учасників фондового ринку, відповідно до пункту 5 
розділу V Положення про порядок розміщення, обігу 
та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії №590 
від 10.08.2017, звіту про досягнення мінімального об-
сягу активів Пайового венчурного інвестиційного фон-
ду недиверсифікованого виду закритого типу «Інвест-
ГалБуд» (код ЄДРІСІ – 23300473) ТОВ «Компанія з 
управління активами «Актив» (ІКЮО - 19334672), ви-
знано Пайовий венчурний інвестиційний фонд не-
диверсифікованого виду закритого типу «Інвест-
ГалБуд» ТОВ «Компанія з управління активами 
«Актив» таким, що відповідає вимогам щодо міні-
мального обсягу активів пайового фонду – розпоря-
дження № 0342-СІ від 10 серпня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту ліцензування професій-
них учасників фондового ринку, відповідно до пункту 5 
розділу V Положення про порядок розміщення, обігу 
та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії №588 
від 10.08.2017, звіту про досягнення мінімального об-
сягу активів Пайового венчурного інвестиційного фон-
ду недиверсифікованого виду закритого типу «Пара-
діз Венчурс» (код ЄДРІСІ – 23300495) ПрАТ «Компанія 
з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО - 
22334753), визнано Пайовий венчурний інвестицій-
ний фонд недиверсифікованого виду закритого 
типу «Парадіз Венчурс» ПрАТ «Компанія з управ-
ління активами «Карпати-інвест» таким, що відпо-
відає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайо-
вого фонду – розпорядження № 0341-СІ від 
10  серпня 2017 року.

14.08.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації по-
силання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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(код ЄДРПОУ: 05393085, місцезнаходження: Україна, 51901, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1)

(далі – Товариство)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення Загальних зборів: 18 вересня 2017 року о 

12:00 год.
Місце проведення Загальних зборів: Україна, 51901, Дніпропетров-

ська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1, (зал засідань дільниці 
КВПтамО ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:  
18 вересня 2017 року о 11:00 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
18 вересня 2017 року о 11:45 год.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, 
51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1, (зал 
засідань дільниці КВПтамО ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів: 12 вересня 2017 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту позачер-

гових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2012 - 2016 роки.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2016 

роки.
4. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2012, 2013 та 2016 роках.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 - 2015 роках.
6. Про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції.

14. Про скасування внутрішніх Положень Товариства.
15. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством про-

тягом 2012 - 2017 років.
16. Про надання згоди на укладення Товариством договору про факто-

рингове та розрахункове обслуговування з регресом із ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».

17. Про надання згоди на укладення Товариством договорів застави із 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

18. Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення про 
обрання суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), за-
твердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

19. Про схвалення раніше прийнятого виконавчим органом рішення 
щодо обрання нової депозитарної установи - ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРА-
ЦІЙНА КОМПАНІЯ», погодження умов договору з нею та розміру оплати її 
послуг.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://www.dkhz.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 649 384 2 930 367
Основні засоби 329 040 275 813
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 157 962 129 787
Сумарна дебіторська заборгованість 91 649 539 499
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 666 2 722
Нерозподілений прибуток 238 448 521 679
Власний капітал 409 032 692 263
Статутний капітал 170 584 170 584
Довгострокові зобов’язання 91 686 70 361
Поточні зобов’язання 2 148 666 2 167 743
Чистий прибуток (збиток) (273 260) 254 510
Середньорічна кількість акцій (шт.) 682 337 284 682 337 284
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1323 1450

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на позачергових Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинно-
го законодавства України.

Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства скликаються акці-
онером Товариства - компанією АЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED) (реє-
страційний код 228601, місцезнаходження: Craigmuir Chambers, p.o. Box 71, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, 
особисто або через уповноваженого представника до дати проведення по-
зачергових Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, про-
вулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх та за адресою Товариства (Украї-
на, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1) з 
понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та 
святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх 
проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, 
що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що під-
тверджує право власності на прості іменні акції Товариства. 

Посадова особа акціонера, що скликає позачергові Загальні збори, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
Амітан Олена Анатоліївна. Посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Рафальський Павло Миколайович.

Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонеру, що скликає позачергові загальні 
збори на адресу: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, буди-
нок 7А.

Телефон для довідок : (044) 272-42-48.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖиНСЬКий КОКСОХІмІЧНий ЗАВОД»

ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ТОРГОВий ДIм - мОНОЛIТ»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРи-

СТВО «ТОРГОВий ДIм - мОНОЛIТ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 22794986;
3. Місцезнаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський ра-

йон, м. Смiла, вул Перемоги, буд. 14;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)43158, (04733)42497;
5. Електронна поштова адреса: info@tdmonolit.pat.ua; yuristcci@gmail.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: tdmonolit.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

10.08.2017р. згiдно Наказу по пiдприємству № 4 вiд 10.08.2017р., керуючись 

поданою заявою Iщенка П.I. про звiльнення за власним бажанням, з 10.08.2017р. 
звiльнено: Головний бухгалтер: Iщенко Павло Iванович (паспорт НС 655113 
виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 02.07.1999р.), 
не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на 
посадi 1р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно Наказу по пiдприємству № 5 вiд 10.08.2017р., вiдповiдно до по-
даної заяви, з 11.08.2017р. призначено: Головний бухгалтер: Вiнниченко 
Свiтлана Василiвна (паспорт СМ 921396 виданий Шполянським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 09.03.2007р.), не володiє часткою в статутно-
му капiталi та акцiями емiтента. Призначено на невизначений термiн. 
Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: т.в.о. Головного бухгалте-
ра, Головний бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади Директор Чорнай Володимир Васильович 
11.08.2017
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Повідомлення про порядок реалізації переважного права на 
придбання акцій додаткової емісії

Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства «Едельвіка» 

(43023, м. Луцьк, вул.. Карбишева, 2 )
Приватне акціонерне товариство «Едельвіка» (далі – Товариство) ( код 

ЄДРПОУ 20134458) повідомляє, що черговими Загальними зборами акці-
онерів ПРАТ «Едельвіка» 29 березня 2017 року, протокол №58, прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приват-
ного розміщення додаткових акцій.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номі-
нальна вартість: 480000 (Чотириста вісімдесят тисяч) штук простих імен-
них акцій номінальною вартістю 10 грн (Десять гривень 00 копійок) кожна. 
Привілейовані акції Товариством не випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 
4800000,00 грн. (Чотири мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок). Ціна 
розміщення акцій: 73,00 грн (Сімдесят три гривні 00 копійок) за одну акцію. 
Форма існування акцій: бездокументарна.

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, ви-
значається як кількість простих акцій, пропорційна частці належних акціо-
неру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату 
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (29.03.2017), роз-
рахована від загальної кількості простих акцій, запропонованих до розмі-
щення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, 
вона округлюється до цілого числа в сторону збільшення. 

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбан-
ня акцій, що пропонуються до розміщення: Переважне право на придбання 
акцій додаткової емісії надається всім акціонерам-власникам простих 
іменних акцій Товариства у порядку, встановленому законодавством та рі-
шенням Загальних зборів акціонерів від 29.03.2017 р., протокол №58.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, пода-
ють на ім’я Голови правління ПРАТ «Едельвіка» письмові заяви про при-
дбання акцій додаткової емісії у термін з 01.09.2017 року по 30.09.2017 
року включно.

Заяви довільної форми від акціонерів про придбання акцій, для реалі-
зації свого переважного права на придбання приймаються по місцю зна-
ходження товариства за адресою: 43023, м. Луцьк, вул.. Карбишева, 2.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище ім’я по батькові, 
місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява 
завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи та подається до 
ПРАТ «Едельвіка» особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

Заяви на придбання додаткових акцій, надані не в межах встановлено-
го строку, та/або зміст яких не відповідає вимогам, встановленим цим рі-
шенням, розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були по-
дані. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, після 
подання заяви про придбання акцій перераховують грошові кошти в наці-
ональній у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. 

Оплата за акції в період реалізації переважного права на придбання 
акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті 
України – гривні.

Кошти у гривні відповідно до встановленої ціни розміщення акцій пере-
раховуються у термін з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року включно за 
наступними реквізитами: ФІЛІЯ «ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО 303440, р/р 26008229659001. При-
значення платежу: «Оплата за прості іменні акції ПРАТ «Едельвіка» згідно 
протоколу загальних зборів акціонерів №58 від 29.03.2017 р., без ПДВ». 
Оплата акцій у іноземній валюті не проводиться. Кошти вносяться у роз-
мірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа. 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на 
придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартос-
ті акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акці-
онер відмовився від використання свого переважного права на придбання 
акцій. У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придба-
ваються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановленим цим 
рішенням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а 
сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня затвер-
дження загальними зборами акціонерів ПРАТ « Едельвіка» результатів 
розміщення акцій.

Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера 
грошових коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реа-
лізації ним переважного права видає акціонеру письмове зобов'язання про 
продаж відповідної кількості акцій, що розміщуються. Письмове 
зобов’язання про продаж акціонеру відповідної кількості акцій є підтвер-
дженням внеску акціонера за акції додаткової емісії та надається акціонеру 
по місцю знаходження товариства шляхом його особистого вручення .

Після реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій від-
бувається укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій, яке здійснюється у два етапи:

• Термін проведення першого етапу – з 09 по 13 жовтня 2017 р.. 
Протягом цього терміну ПРАТ «Едельвіка» укладаються договори 

купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого пере-
важного права були надані заяви про придбання та перераховані кошти, 
відповідно до умов приватного розміщення акцій.

• Термін проведення другого етапу – з 16 по 20 жовтня 2017 р включно.
Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПРАТ «Едельві-

ка» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіта-
лу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 29.03.2017 року, 
та особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками 
такого розміщення, ПРАТ «Едельвіка» укладаються договори купівлі-
продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами сво-
го переважного права на першому етапі.

Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів за адре-
сою: 43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 ( місцезнаходження товариства). 
Оплата проводиться не пізніше дня укладання договору купівлі-продажу. 

Довідки щодо порядку укладання договорів надаються за адресою - 
43023, м. Луцьк , вул. Карбишева, 2. Телефон (0332)786040, (0332)786033, 
Електронна пошта info@edelvika.com. 

Голова правління _____________ Переходько Юрій Анатолійович

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ЕДЕЛЬВІКА»

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 "УКРАїНСЬКА 
ЗАЛIЗНицЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 40075815
3. Місцезнаходження 03150 м. Київ вул. Тверська, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 465-11-53 (044) 465-32-45

5. Електронна поштова адреса jscuz@uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.uz.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2017 р. № 509-р 

"Про звiльнення Балчуна В. з посади голови правлiння публiчного 
акцiонерного товариства "Українська залiзниця" звiльнено Балчуна Войце-
ха за угодою сторiн. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посадi з 6 червня 
2016 р.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2017 р. № 510-р 
"Про змiну складу наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
"Українська залiзниця" Кравцова Є.П. виведено iз складу наглядової ради. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Перебував на посадi з 1 серпня 2016 р.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2017 р. № 551 "Про 
змiну складу правлiння публiчного акцiонерного товариства "Українська 
залiзниця" до складу правлiння введено Кравцова Є.П. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2017 р. № 512-р 
"Про тимчасове покладення виконання обов'язкiв голови правлiння 
публiчного акцiонерного товариства "Українська залiзниця" на Кравцова Є.П." 
з 10 серпня 2017 р. тимчасово, до призначення в установленому порядку 
голови правлiння, виконання обов'язкiв голови правлiння покладено на 
Кравцова Є.П. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкрит-
тя 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 Бужор Олександр Якович
Член правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.08.10
(дата)
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Публічне акціонерне товариство «Київський завод «Комунального 
машинобудування (Коммаш)» (код ЄДРПОУ 14315428, місцезнахо-
дження: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 28) повідомляє про прове-
дення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
15 вересня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 28, ад-
мінбудівля, 2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 в день проведення та 
за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 11 вересня 
2017 року. 

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на 
голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прий-
няття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Звіт правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про діяльность Товари-

ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік з ура-

хуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписан-
ня та реєстрацію нової редакції статуту.

9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 
2017  рік.

10. Запровадження додаткового виду діяльності товариства з внесен-
ням змін у державній реєстрації.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо 
підготовки до чергових загальних зборів та документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за міс-
цезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Васильківська, 28, 2 поверх, кан-
целярія товариства, у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00 та 
вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи  – 
секретаря наглядової ради Іващенка Віталія Миколайовича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
www.Kommash-zavod.com.ua. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформ-
лену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Довідки за телефоном (044) 257-51-40 ПАТ «КОММАШ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.).

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 98194 105399
Основні засоби 98189 105394
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 701 221
Грошові кошти та їх еквіваленти 64 49
Нерозподілений прибуток (збиток) (2259) (2915)
Власний капітал 4203 4203
Статутний капітал 4203 4203
Довгострокові зобов’язання - 4420
Поточні зобов’язання 2979 674
Чистий прибуток (збиток) (2259) ? (2915) ?
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2101480 2101480
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 28

Наглядова рада Товариства 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«КиїВСЬКий ЗАВОД «КОмУНАЛЬНОГО мАШиНОБУДУВАННЯ (КОммАШ)»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «ЕКСПЕРимЕНТАЛЬНий мЕХАНІЧ-
Ний ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00110734
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 
4. Міжміський код, телефон та факс +380933430232
5. Електронна поштова адреса emzavod2016@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації emz.org.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
08.08.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ЕМЗ», а 

саме:
- з 09.08.2017 року припинено повноваження директора Оцела Валерія 

(по-батькові відсутнє) на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 
(протокол вiд 08.08.2017р.). у зв’язку з поданням особою заяви про звіль-
нення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акці-
ями товариства не володiє. Особа перебувала на посаді з 13.07.2017р., 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано з 10.08.2017 року на посаду директора Литвина Володимира 
Володимировича на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (прото-
кол вiд 08.08.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Особа акціями товариства не володiє. Особу обрано на 3 роки. Остан-
ні п’ять років особа займала посади: головного державного інспектора, 
начальника юридичного відділу, здійснювалась адвокатська діяльність са-
мозайнятої особи, директора. Особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Директор Литвин Володимир Володимирович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 10.08.2017

код ЄДРПОУ 05415608
(місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 56)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів Товариства, які відбудуться 4 вересня 2017 року за адресою: 
м.  Київ, вул. Ревуцького, 56, автосалон Товариства. Початок зборів о 
16 годині 00 хвилин. Реєстрація з 14 години 30 хвилин до 15 години 
45  хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 29 серпня 
2017 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій 

редакції.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звер-
нувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 
10-00 по 17-00 години (перерва з 13-00 по 14-00 години) за адресою: 
м. Київ, вул. Ревуцького, 56, ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт», кімната для 
переговорів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – голова правління Шрамко Ігор Леонідович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: ilta.ua/aboutus/
public-info.

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що по-
свідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного за-
конодавства. Довідки за телефоном: (44) 569 95 99.

Голова Правління ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт»

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
«КиїВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄмСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №153, 15 серпня 2017 р. 
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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 

"Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод"

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

будинок 40
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 241-03-83 (044) 243-40-67

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

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

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

II. Текст повідомлення
11 серпня 2017 року на пiдставi рiшення Позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київський дослiдний 
ремонтно-механiчний завод», мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушин-
ського, буд. 40, код за ЄДРПОУ 05528421 (надалi - Товариство) надано 
згоду на вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а 
саме:

- на укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«Перший український мiжнародний банк», мiсцезнаходження: 04070, 
м. Київ, вул. Андрiївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829 (надалi - ПАТ «ПУМБ») 
договору поруки, вiдповiдно до умов якого Товариство поручається перед 
ПАТ «ПУМБ» за виконання Приватним акцiонерним товариством «Науково-
виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш», мiсце знахо-
дження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код за ЄДРПОУ 
00220434 (надалi - АТ «НВАТ «ВНДIкомпресормаш»), яке є заiнтересованою 

особою, оскiльки воно разом з Товариством перебувають пiд спiльним 
контролем третьої особи (п. 2 ч. 2 та п. 3 ч. 3 ст. 71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства») зобов'зань за кредитним договором №КЛ-КНА-263 
вiд 14 червня 2017 року. Ринкова вартiсть предмету правочину становить 
40 000 тис. грн., вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 75 105 тис. грн., спiввiдношення ринкової 
вартостi предмету правочину, до вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 53,2588%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства на дату прийняття рiшення - 
2 258 508 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 2 223 469 штук. У вiдповiдностi до ч. 8 ст. 71 
Закону України «Про акцiонернi товариства» право голосу з питання про 
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю на загальних 
зборах акцiонерiв мали 2 223 469 штук голосуючих акцiй Товариства, що 
належать акцiонерам, якi незаiнтересованi у вчиненнi правочину та зареє-
струвались для участi у загальних зборах. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення – 2 223 469 штук 
(100% вiд загальної кiлькостi голосуючих з цього питання акцiй Товариства, 
якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). Зазначеним рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства затверджено проект додаткової угоди. 
Iншi iстотнi умови правочину: Товариство зобов`язується вiдповiдати перед 
ПАТ «ПУМБ» солiдарно з АТ «НВАТ ВНДIкомпресормаш» за виконання за-
безпечених вiдповiдно до договору поруки зобов`язань.

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

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

2. Найменування посади Безверхий Володимир 
Олександрович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.08.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
“КиїВСЬКий ДОСЛIДНий РЕмОНТНО-мЕХАНIЧНий ЗАВОД”

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “КиїВСЬКий 
ДОСЛIДНий РЕмОНТНО-мЕХАНIЧНий ЗАВОД”

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 
"Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод"

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

го, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 241-03-83 (044) 243-40-67
5. Електронна поштова адреса v.sidlichenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

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

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

II. Текст повідомлення
11 серпня 2017 року на пiдставi рiшення Позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київський дослiдний 
ремонтно-механiчний завод», мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушин-
ського, буд. 40, код за ЄДРПОУ 05528421 (надалi - Товариство) попередньо 
схвалено вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних позачер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 2018 роцi (включно) зна-
чних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi, гранична сукупна вартiсть яких не 
повинна перевищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характером) яких є: 
одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), 
гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/
послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», 
будь-якому iншому банку; залишення, передача майна (майнових прав) Това-
риства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення ви-
конання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третiх осiб та/або внесення змiн до вже укладених угод 

з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким 
iншим банком; змiна дiючих умов кредитних договорiв (подовження строку дiї 
договорiв, збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, 
змiна вiдсоткових ставок, змiна графiкiв погашення, операцiй пов’язаних з 
реструктуризацiєю заборгованостi, тощо), будь-яких змiн до договорiв забез-
печення (в т.ч. договорiв iпотеки, застави, поруки, тощо), участь в тендерних 
процедурах, процедурах закупiвлi, процедурах запиту пропозицiй, а також 
iнших конкурсних процедурах пов'язаних з реалiзацiєю товарiв та/або робiт 
та/або послуг на адресу третiх осiб, в тому числi, але не обмежуючись, що 
проводяться третiми особами в рамках здiйснення закупiвель за власнi кош-
ти, закупiвель за державнi кошти, а також в рамках Закону України «Про 
здiйснення державних закупiвель», а також оформлення (пiдписання) будь-
яких документiв, пов’язаних iз указаною участю Товариства; укладання 
договорiв, предметом яких є реалiзацiя товарiв та/або робiт та/або послуг на 
адресу третiх осiб, а також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та 
iнших документiв, пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв); 
укладання договорiв, предметом яких є закупiвля у третiх осiб товарiв та/або 
робiт та/або послуг (у тому числi придбання рухомого i нерухомого майна), а 
також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, 
пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв). Вартiсть активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить  
75 105 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
(у вiдсотках) становить 6657,3463%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй То-
вариства становить 2 258 508 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах становить 2 223 469 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення стано-
вить 2 223 469 штука (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах), кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук (0% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Безверхий Володимир Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.08.2017
(дата)
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ  

ПІДПРиЄмСТВО-15342»
Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне 

підприємство-15342», місцезнаходження: 37200, Полтавська об-
ласть, Лохвицький район, м.Лохвиця, вул.Перемоги, буд.79, повідом-
ляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 15 ве-
ресня 2017 року о 09-00 в адмінприміщенні товариства за адресою: 
37200, Полтавська область, Лохвицький район, м.Лохвиця, вул.Пере-
моги, буд.79, кім.№ 1.

Реєстрація проводиться з 08-30 до 08-50 год. 15 вересня 2017 року 
за місцем проведення зборів. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регла-

менту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Звіти: Голови правління, наглядової ради і ревізійної комісії про 

підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2015-
2016рр. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покрит-
тя збитків.

5.Прийняття рішення про зміну типу товариства.
6.Прийняття рішення про зміну назви товариства.
7.Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8.Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Нагля-

дову раду, Ревізійну комісію, Виконавчий орган.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської 
діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання 
таких правочинів.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово – господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

2016р. 2015р. 2014р.
Усього активів 352 421 525
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

312 397 505

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0
Запаси 0 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 35 23 15
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3 5
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1924 -1763 -1616

Власний капітал 165 239 348
Статутний капітал 403 403 403
Довгострокові зобов’язання 0 0 0
Поточні зобов’язання 187 182 177
Чистий прибуток (збиток) -39 -12 -135
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1612000 1612000 1612000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0 0

Чисельність працівників на кінець пері-
оду (осіб)

3 2 5

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з 
матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть 
за адресою: 37200, Полтавська область, Лохвицький район, м.Лохви-
ця, вул.Перемоги, буд.79, кім.№ 1, у голови правління товариства По-
пова Ю.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05356)31834.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах –11.09.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного – http://atp-15342.pat.ua.

Додаток 21 до Положення про порядок  
здійснення емісії облігацій підприємств,  

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу 
 (підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  
«ПОЗНЯКи-ЖиЛ-БУД», 

код за ЄДРПОУ 24089818 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 10/2/2017-Т
Дата реєстрації « 19 » квітня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
03.05.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій) 18.04.2018
фактична 28.07.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

116 298

фактично розміщених 116 298
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн.

36 633 870,00

фактично розміщених, грн. 36 633 870,00
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення 
випуску (серії) облігацій, грн.

36 633 870,00

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за результатами повернен-
ня внесків, унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***

0

7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески, грн***

0,00

Затверджено:
 Голова правління .
(посада)

___________ 
(підпис)

 А.Р. Каграманян  
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
 Голова правління .
(посада)

___________ 
(підпис)

 А.Р. Каграманян  
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

 Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску об-
лігацій.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 
від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}
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РІЧНА ІНфОРмАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТО-
ВАРиСТВО «АйТРОН-УКРГАЗ 
мЕТЕРС КОмПАНІ», 22939385,
вулиця Виборзька, будинок 103, м. Київ, об-
ласть, 03067, Україна, (044) 490 77 10

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

14.08.2017

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

22939385.smida.gov.ua

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ЕЛЕКТРОПРиЛАД» (код ЄДРПОУ 00227554) повідомляє що 
Проект Порядку денного (Переліку питань для голосування) позачергових 
загальних зборів акціонерів (оголошення про проведення загальних збо-
рів опубліковане у «Бюлетень. Цінні папери України» №138 від 25 липня 
2017 р.), які відбудуться 28 серпня 2017 року доповнено наступними пи-
таннями: 

п.6. Про зобов’язання власників простих іменних акцій ПАТ «Елек-
троприлад» продати належні їм акції ПАТ «Електроприлад» відповід-
но до Закону України «Про акціонерні товариства» особі, що стала 
власником домінуючого контрольного пакета акцій.

п.7. Про звернення до господарського суду із заявою про порушен-
ня провадження у справі про банкрутство ПАТ «Електроприлад».

Крім того при друкуванні повідомлення, допущено технічну помилку, а 
саме: Дата складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах 
акціонерів не 24 серпня 2017 року як вказано у оголошенні, а 21 серпня 
2017 року.

Наглядова рада Товариства

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«РЕНЕСАНС ЖиТТЯ» 

(код за ЄДРПОУ 33948564, далі – Товариство) повідомляє, що Загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» (Протокол № 2 від 
18.05.2017 р.) прийнято рішення про вчинення всіх необхідних дій з метою 
виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ. 

Голова Правління 
ПрАТ «РЕНЕСАНС ЖиТТЯ»  Богдан О.Є.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» . 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00383716 . 3. Місцезнаходження: 68600, Одеська обл.,  
м.Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2-Б . 4. Міжміський код, телефон, факс: 
(067) 4810233. 5. Електронна поштова адреса: sales@iztui-leo.odessa.ua 
. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.iztui-leo.odessa.ua . 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

ІІ. Текст Повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів емітента 12.08.2017р. прийнято рі-

шення щодо зміни складу посадових осіб, зокрема:
Голубєв Юрій Едуардович (не надано згоди на розкриття паспорт-

них даних) - переобрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 
3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової 
ради емітента, володіє 24,642 % у статутному капіталі емітента. Рішен-
ням Наглядової ради від 12.08.2017р. особу обрано Головою Наглядо-
вої ради;

Проценко Раїса Кузьмівна (не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних) - переобрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 

3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Члена Наглядової 
ради емітента, володіє 0,826 % у статутному капіталі емітента;

Капцан Олександр Григорович (не надано згоди на розкриття пас-
портних даних) - переобрано членом Наглядової ради (акціонер) стро-
ком на 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Члена Наглядо-
вої ради емітента, володіє 24,504 % у статутному капіталі емітента;

Корчіць Ольга Дмитрівна (не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних) – припинено повноваження члена Ревізійної комісії у зв’язку 
із закінченням строку їх дії, перебувала на посаді з 26.05.2012р., володіє 
0,009 % у статутному капіталі емітента, замість звільненої особи на по-
саду не обрано нікого;

мілевскіс Зенонас Зенонович (не надано згоди на розкриття пас-
портних даних) – припинено повноваження члена Ревізійної комісії у 
зв’язку із закінченням строку їх дії, перебував на посаді з 26.05.2012р., 
володіє 22,028 % у статутному капіталі емітента, замість звільненої осо-
би на посаду не обрано нікого.

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Директор Разумов Р.В. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ІЗмАїЛЬСЬКий ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНиХ ВиРОБІВ «ДУНАй-ПАК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТО-
ВАРиСТВО «ІЗмАїЛЬСЬКий ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬ-
НиХ ВиРОБІВ «ДУНАй-ПАК» . 2. Код за ЄДРПОУ: 00383716 .  
3. Місцезнаходження: 68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2-Б . 
4. Міжміський код, телефон, факс: (067) 4810233. 5. Електронна поштова 
адреса: sales@iztui-leo.odessa.ua . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.iztui-
leo.odessa.ua . 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента 
12.08.2017р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською 
дiяльнiстю емітента, з сукупною граничною вартiстю 100 000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої оприлюдненої рiчної 
фiнансової звiтностi: 26 872 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 372,13 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй емiтента: 6088672 . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 5639151. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували: «за» прийняття рiшення - 5639151; «проти» прийняття рiшення - 0.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Разумов Р.В.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ІЗмАїЛЬСЬКий ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНиХ 

ВиРОБІВ «ДУНАй-ПАК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації.

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

«Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» . 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00383716 . 3. Місцезнаходження: 68600, Одеська обл.,  
м.Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2-Б . 4. Міжміський код, телефон, факс:  
(067) 4810233. 5. Електронна поштова адреса: sales@iztui-leo.odessa.ua . 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.iztui-leo.odessa.ua . 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст Повідомлення: 
Емітент 12.08.2017р. отримав інформацію від особи, яка здійснює об-

лік права власності на акції емітента у депозитарній системі України 
(ПАТ  «НДУ»), про зміни щодо власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій, зокрема частка акціонера-фізичної особи у за-
гальній кількості акцій змінилась з 24,504% до 24,642%, в тому числі у 
загальній кількості голосуючих акцій змінилась з 40,217% до 40,368%. 

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Разумов Р.В. 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00131400
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-455-71-94 -

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

http://www.dtek.com/ua/investors_and_
partners/asset/krimenergo/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (далi - Товари-

ство) вiд 14.08.2017 вирiшено схвалити та надати згоду на вчинення Това-
риством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме до-
даткової угоди вiд 27.12.2016 до договору суборенди № 8888-ДС/СА-2014 

вiд 22.05.2014:
Предмет правочину: отримання в користування нежитлових 

примiщень.
Особа, що є заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину: ТО-

ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС», (код 
за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толсто-
го, 57) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi 
статтi  71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 445000 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 6800000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 

до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства – 6.5%. 

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
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 маслов Iгор Олександрович
в.о. Генерального 
директора

(під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.08.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ДТЕК КРимЕНЕРГО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №153, 15 серпня 2017 р. 
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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 товари-

ство «Нововолинський ливар-
ний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 05799344
3. Місцезнаходження 45403, м.Нововолинськ, 

вул.Луцька, 29
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 48087 03344 48087
5. Електронна поштова адреса info@nlz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

nlz.ua

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

II. Текст повідомлення
З 11.08.17р. припинено повноваження члена Правлiння-головного 

бухгалтера у зв’язку з поданою заявою про звiльнення за власним ба-
жанням з посади головного бухгалтера- члена правлiння, ст.38 КЗпП 

України, Наказ №135-вк вiд 11.08.17р. Бая Михайла Миколайовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не дано), часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, виконував обов’язки з 30.05.2005р. По-
садова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посаду замiсть звiльненого члена правлiння нiкого не 
призначено.

Згiдно наказу голови правлiння №582 вiд 11.08.17р.- призначено 
головним бухгалтером товариства на невизначений термiн Шабас 
Оксану Миколаївну, згоди на розкриття паспортних даних не дано, 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, попереднi поса-
ди  – бухгалтер ПФ аптека «Вестфарм», головний бухгалтер  
ТзОВ «Далiя». Посадова особа непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади Чернявський Iгор Валентинович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.08.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «НОВОВОЛиНСЬКий ЛиВАРНий ЗАВОД»

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
«ДЕРЕВООБРОБНий КОмБІНАТ №7» (далі за текстом – 

Товариство)
Ідентифікаційний код за ЄДПОУ 30531566

Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9
тел. (044)412-69-42

Повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, які відбудуться: «19» вересня 2017 року о 14:00 
за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9, 2 поверх, в примі-
щенні зали засідань. 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбува-
тиметься з 13:00 до 13:45 за місцем проведення річних Загальних збо-
рів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних 
зборах акціонерів складатиметься станом на 24 год. 
13.09.2017 року 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про при-

пинення повноважень лічильної комісії. 
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Дерево-

обробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редак-
ції, затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний 
комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» і на 
здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПрАТ «Дерево-
обробний комбінат №7». 

3. Про надання повноважень Голові позачергових Загальних 
зборів акціонерів Варицькій Л.м. та секретарю позачергових За-
гальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу поза-
чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний 
комбінат №7». 

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхід-
но мати при собі паспорт, а уповноваженим представникам акціоне-
рів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акці-
онерів на позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену 
відповідно до чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішення з питань проекту порядку денного позачер-
гових Загальних зборів акціонерів звернувшись за адресою  
ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», в робочі дні та робочі години 
в залі засідань. Відповідальна особа – Директор Підлужний В.М.,  
тел. (044)412-69-42. Акціонери мають право вносити свої пропозиції 
до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та про-
ектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення шляхом на-
правлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-

йменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу орга-
нів товариства, за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 9.

Додатково повідомляємо, що відповідно до п.10 розділу VI «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну 
систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року, власник 
цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися 
до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір 
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або 
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних папе-
рах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цін-
них паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Зако-
ном не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору 
про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або 
не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій раху-
нок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні 
папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) 
не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною 
установою протягом одного робочого дня після укладення власником 
цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговуван-
ня рахунка в цінних паперах.

Отже, при визначенні кворуму та при голосуванні на зазначених 
вище позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Деревооброб-
ний комбінат №7» враховуватимуться лише акції акціонерів ПрАТ «Де-
ревообробний комбінат №7», які звернулися до ПАТ КБ «Укргазбанк» 
(ЄДРПОУ 23697280) та від власного імені уклали договір про обслуго-
вування рахунка в цінних паперах, або здійснили переказ належних їм 
прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі, та щодо яких відсутні обмеження на врахування ак-
цій при визначенні кворуму та голосуванні. 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного: www.dok7.pat.ua 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» опубліковано 15 серпня 
2017 року в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» № 153. 

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

Директор  В.м. Підлужний 

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
«ДЕРЕВООБРОБНий КОмБІНАТ №7»
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ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “КиїВСЬКий 
ДОСЛIДНий РЕмОНТНО-мЕХАНIЧНий ЗАВОД”

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 
"Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод"

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

ського, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 241-03-83 (044) 243-40-67
5. Електронна поштова адреса v.sidlichenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

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

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

II. Текст повідомлення
11 серпня 2017 року на пiдставi рiшення Позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Київський дослiдний 
ремонтно-механiчний завод», мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушин-
ського, буд. 40, код за ЄДРПОУ 05528421 (надалi - Товариство) надано 
згоду (схвалено) на вчинення значного правочину, а саме:

- укладення мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством 
«Перший український мiжнародний банк», мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, 

вул. Андрiївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829 (надалi - ПАТ «ПУМБ») догово-
ру застави рухомого майна № ОБ-КНА-263/5 вiд 14.06.2017 р., вiдповiдно до 
умов якого Товариство передає в заставу ПАТ «ПУМБ» КТП (комплектна 
трансформаторна пiдстанцiя) 2КТП Г-2К-1000/10/0,4 У1 (надалi - Предмет за-
стави) в забезпечення виконання Приватним акцiонерним товариством 
«Науково-виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш», 
мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код за ЄДРПОУ 
00220434 (надалi - АТ «НВАТ «ВНДIкомпресормаш») кредитного договору 
№КЛ-КНА-263 вiд 14 червня 2017 року. Ринкова вартiсть предмету правочину 
становить 40 000 тис. грн., вартiсть активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 75 105 тис. грн., спiввiдношення ринко-
вої вартостi предмету правочину, до вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 53,2588%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства на дату прийняття рiшення -  
2 258 508 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 2 223 469 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй Товари-
ства, що проголосували «за» прийняття рiшення - 2 223 469 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «проти» прийняття рiшення 
- 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Безверхий Володимир Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.08.2017
(дата)
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Правління  
приватного акціонерного товариства

«Імпульс»
повідомляє:

про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «Імпульс» на «15» вересня 2017 року об 11 год. 
00 хв.

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться за адресою: 58008, 
м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8-Б.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься «15» вересня 2017 року з 10 год. 
30 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових 
загальних зборах акціонерів, буде складений за три робочих дні до дня 
проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів у порядку, вста-
новленому ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів представникам 
акціонерів необхідно мати довіреність на право участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами до позачергових загальних зборів акціонерів можна озна-
йомитися у приміщенні Товариства у робочі дні, в робочий час, за адресою: 
м. Чернівці, вул. Коростишівська, буд. 8-Б. За інформацією звертатись до 
голови правління Плахути О.І. 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Обрання голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної комі-

сії; 
2. Затвердження регламенту загальних зборів товариства; 
3. Розгляд питання щодо зміни складу Правління товариства.
4. Про попереднє схвалення правочину щодо відчуження майна товари-

ства. 
14.08.2017р.
Голова правління  О.І. Плахута

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  
«ІмПУЛЬС»
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17153
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
14.08.2017 р. 

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ПЕРЕСУВНА мЕХАНІЗОВАНА  

КОЛОНА № 171», 
код за ЄДРПОУ 01037494, повідомляє, що Загальними зборами акці-

онерів, прийнято рішення (Протокол № 3 від «04» серпня 2017 року) про 
припинення ПрАТ «ПМК-171» шляхом перетворення. Відповідний запис 
до ЄДР про прийняте рішення внесено «09» серпня 2017р. Письмові 
вимоги кредиторів приймаються протягом строку визначеного законо-
давством за адресою: 36022, Полтавська обл., м.Полтава, 
вул. Миру,  буд.10. 

Голова комісії з припинення  Ященко В.м.

ТОВАРиСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСи» 

(код за ЄДРПОУ 36203764), що діє від свого імені, повідомляє про 
свій намір придбати прості іменні акції Приватного акціонерного товари-
ства «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з ви-
робництва ядерного палива» (код за ЄДРПОУ 31725693 ), далі — 
АТ  «СП УКРТВЗ», у кількості 16 149 штук. ТОВ «Укренергобудресурси» 
та його афілійовані особи (в значенні ч.1 ст. 2 Закону України «Про акці-
онерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 р.) акціями АТ «СП УКРТВЗ» 
не володіють. У разі їх придбання афілійовані особи ТОВ «Укренергобу-
дресурси» стануть власниками 16 149 штук простих іменних акцій 
АТ  «СП УКРТВЗ».

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 15342 7
2. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 14
3. ПРАТ АЙТРОН-УКРГАЗ МЕТЕРС КОМПАНІ 8
4. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7 10
5. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД 8
6. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 9
7. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 4
8. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5
9. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 8
10. ПАТ ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 3
11. ПАТ ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ» 12
12. ПАТ ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» 13
13. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ДУНАЙ-ПАК 9
14. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ДУНАЙ-ПАК 9
15. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ДУНАЙ-ПАК 9
16. ПРАТ ІМУЛЬС 15
17. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 8
18. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
19. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
20. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 11
21. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ» 5
22. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 14
23. ПРАТ КІРОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «КІФАДО» 11
24. ПРАТ КРУЗ 11
25. ПУАТ НЛЗ 10
26. ПАТ ОПТОВО-ВИРОБНИЧОЇ ТОРГІВЛІ ОПТВИРОБТОРГ 14
27. ПАТ ОПТОВО-ВИРОБНИЧОЇ ТОРГІВЛІ ОПТВИРОБТОРГ 15
28. ПАТ ОПТОВО-ВИРОБНИЧОЇ ТОРГІВЛІ ОПТВИРОБТОРГ 15
29. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №171 16
30. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 7
31. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 8
32. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ- МОНОЛІТ 3
33. СПРАТ УКРАЇНА 11
34. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 4
35. ТОВ УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ 16
36. ПРАТ УКРПРОДКОНТРАКТ 5


