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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 461 від 22.06.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ  
ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ  
НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

22.06.2017  м. Київ  №461

Про затвердження форм до-
кументів для здійснення На-
ціональною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 
планового (позапланового) 
заходу державного нагляду 
(контролю) на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2017 р. за №874/30742

Відповідно до частини третьої статті 2, статей 5-7 За-
кону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», частини 
другої статті 6, частини сьомої статті 19 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити такі, що додаються:
1) форму Посвідчення на проведення планового (по-

запланового) заходу державного нагляду контролю;

2) форму Запиту (вимоги) про надання документів (ін-
формації);

3) форму Акта про повторне порушення ліцензіатом 
ліцензійних умов;

4) форму Акта про виявлення недостовірних даних у 
документах, поданих здобувачем ліцензії разом із зая-
вою про отримання ліцензії;

5) форму Акта про невиконання розпорядження про усу-
нення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

6) форму Акта про відмову ліцензіата у проведенні пе-
ревірки;

7) форму Розпорядження про усунення порушень за-
конодавства на ринку цінних паперів;

8) форму Акта про відсутність емітента за місцезнахо-
дженням (місцем провадження діяльності).

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити подання цього рішення на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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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 корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013  року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих ПАТ «Луган-
ське регіональне управління автобусних станцій», 
код за ЄДРПОУ: 33009052, 93401, Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, просп. Хіміків, 61, на зупинення обігу акцій 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зу-
пинено обіг акцій ПАТ «Луганське регіональне управлін-
ня автобусних станцій» – розпорядження № 370-Кф-З 
від 02 серпня 2017 року.

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

«04» серпня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «ГоТЕЛЬ ЧІЧІКоВ» (61057, м. Харків, вул. 
Гоголя, буд. 6/8, код за ЄДРПОУ: 30990896) на зупинен-
ня обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного то-
вариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ» 
(код за ЄДРПОУ: 30990896) – розпорядження  
№ 371-Кф-З від 03 серпня 2017 року.

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

«07» серпня 2017 року.

03.08.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Страхова компанiя «Київська 
Русь»

2. Код за ЄДРПОУ 31171581
3. Місцезнаходження емітента 03035 м. Київ 

пл. Солом’янська 2, оф.703
4. Міжміський код, телефон, факс 044 244-04-14; 044 244-04-14
5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації зміна власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів  

ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо на-
ступну інформацію: фізична особа пакет був 248288 простих іменних 
акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 40,0% статутного капіта-
лу Товариства (40,0% голосуючих акцій) зменшився до 0 простих імен-
них акцій(0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів  
ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо на-
ступну інформацію: фізична особа пакет був 0 простих іменних акцій 
ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 0,0% статутного капіталу То-
вариства (0,0% голосуючих акцій) збільшився до 248288 простих імен-
них акцій, що становить 40,0% статутного капіталу Товариства (40,0% 
голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів 
ПАТ  «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо на-
ступну інформацію: фізична особа пакет був 186216 простих іменних 
акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 30,0% статутного капіта-
лу Товариства (30,0% голосуючих акцій) зменшився до 0 простих імен-
них акцій(0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів 
ПАТ  «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо на-
ступну інформацію: фізична особа пакет був 0 простих іменних акцій 
ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 0,0% статутного капіталу То-
вариства (0,0% голосуючих акцій) збільшився до 186216 простих імен-
них акцій, що становить 30,0% статутного капіталу Товариства (30,0% 
голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів 
ПАТ  «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо на-
ступну інформацію: фізична особа пакет був 186216 простих іменних 
акцій ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 30,0% статутного капіта-
лу Товариства (30,0% голосуючих акцій) зменшився до 0 простих імен-
них акцій(0% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів 
ПАТ «НДУ», який отриманий товариством 03.08.2017року, надаємо на-
ступну інформацію: фізична особа пакет був 0 простих іменних акцій 
ПрАТ «СК «Київська Русь», що становило 0,0% статутного капіталу То-
вариства (0,0% голосуючих акцій) збільшився до 186216 простих імен-
них акцій, що становить 30,0% статутного капіталу Товариства (30,0% 
голосуючих акцій).

ІІІ. Підпис
Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сер-

гійович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 

Голова правління  Іванов о.С.
                                                         М.П.  03.08.2017р.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«СТРАХоВА КомПАНIЯ «КИїВСЬКА РуСЬ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРРИБА»

2. Код за ЄДРПОУ 04689046
3. Місцезнаходження 03151, м.Київ, Повiтрофлотський 

проспект,66
4. Міжміський код, телефон та факс (044)249-02-86 (044)249-02-80
5. Електронна поштова адреса urotdel@ukrryba.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ukrryba.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 

01.08.2017  р. було прийнято рiшення, оформлене протоколом позачерго-
вих Загальних зборiв №1 вiд 01.08.2017р. схвалити значнi правочини, якi 
вчиненi Товариством та пiдписанi Генеральним директором Товариства до 
дати цих Зборiв, а саме:

- Схвалити договiр купiвлi продажу нерухомого майна мiж ПрАТ «Укрри-

ба» та ТОВ «Компанiя Iнтерфорум» вiд 18.07.2017р. Рiшення про укладення 
Договору було прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Укрриба» «17» травня 
2017 р, протокол № 2. Предмет договору – купiвля-продаж нерухомого майна, 
що складається з нежилої будiвлi та нежилих примiщень , загальною площею 
7213,1 м², розташованих за адресою: м. Київ, Солом’янський район, 
пр. Повiтрофлотський, 66. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину - 1200,0 тис грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 7021,0 тис грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ( у вiдсотках) - 17,09%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 15624, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 15600, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували за прийняття рiшення: «за» - 15600; «проти» - немає.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

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

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

М.П. 02.08.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «уКРРИБА»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Свiт друку»
2. Код за ЄДРПОУ 22363246
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 294-91-16 (032) 294-91-16
5. Електронна поштова адреса svdruku@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://svitdruku.wix.com/package

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Свiт 

друку» (протокол № 5/17 вiд 02 серпня 2017 року) було надано згоду на 
вчинення значного правочину:

надати згоду на купiвлю ПрАТ «Свiт друку» напiвавтоматичного каширу-
вального обладнання в робочому технiчному станi, яке призначене для на-

несення клею та приклеювання верхнього паперового аркуша на нижнiй з 
картону або гофрокартону у ПрАТ «Гал-ЕКСПО» загальною вартiстю 180,00 
тис. грн. (сто вiсiмдесят тисяч гривень 00 коп.) для ведення основних видiв 
дiяльностi.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 
123,90 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
145,28 %

Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради -- 3 
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, присутнiх на засiданнi Наглядової 

ради – 3 
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «за» – 3 
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували «проти» – 0

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

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

М.П. 02.08.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СВIТ дРуКу»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

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

«КАТП-1028» 
2. Код за ЄДРПОУ: 05447639
3. Місцезнаходження: 09109 Київська обл., м. Біла Церква Мереж-

на, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24
5. Електронна поштова адреса: katp1028@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: katp1028.in.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради (протокол № 8 від 31.07.2017 р.) відбулися 

зміни в складі посадових осіб ПрАТ «КАТП-1028». Парубок Анатолій Ва-
сильович (паспорт СК № 518791 виданий 04.04.1997 р. Міським відділом 
№1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області) припиняє 
повноваження голови Правління з 31.07.2017 року (підстава - заява за 
власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію). Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 1 рік. Романюк Людмила Анатолiївна (пас-
порт СК № 904512 виданий 29.09.1998 р. Міським відділом № 2 Білоцер-
ківського МУГУ МВС України в Київській області) припиняє повноваження 
члена Правління з 31.07.2017 року (підстава - заява за власним бажан-

ням, у зв’язку з виходом на пенсію). Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік. Півторак Олександр Васильович (паспорт НЕ 
№  428227 виданий 08.11.2005 р. Жашківським РВ УМВД України в Чер-
каській області) обраний виконуючим обов’язки голови Правління з 
01.08.2017 р. по 31.10.2017 р. Строк, на який обрано особу: 3 місяці. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник голо-
ви правління з експлуатації транспорту ПрАТ «КАТП-1028» з 10.03.2017  р.; 
заступник директора з ОБДР та НС Автобусного парку № 6 КП «Київпас-
транс». Вакурова Ірина Петрівна (паспорт СТ № 020340 виданий 
23.04.2008 р. Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській об-
ласті) обрана членом Правління з 01.08.2017 року. Строк на який обрано 
особу: до 14.07.2019 року. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ «КАТП-1028» 
з 10.05.2016 р.; провідний бухгалтер з обліку сировини та послуг Філії 
«БМК» ТОВ «ТЕРРА-ФУД» з 01.02.2015 по 06.05.2016; бухгалтер з обліку 
операцій з продажу готової продукції ТОВ «БМК» з 12.12.2012 по 
31.01.2015; старший бухгалтер ДП «Лакталіс-Україна» з 02.08.2010 по 
11.12.2012. Посадові особи акціями емітента не володіють, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. В. о. Голови правлiння Півторак В. о.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КАТП-1028»
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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 «УНIВЕР АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ 34424131
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ,  

вул. Жилянська, буд. 59, оф.102
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490 20 55 (044) 490 20 55
5. Електронна поштова адреса Timoshenko@e-corporation.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.unagr.univer.ua

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

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕР АГРО» повiдомляє, 

що 28.07.2017 р. відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО». 

За результатами проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО», які відбу-
лися 28.07.2017 р., було прийнято рішення припинити повноваження Ди-
ректора Товариства Грінбергер Вікторію Павлівну 28.07.2017 р. (паспорт 
громадянина України серії ВО № 348590 виданий Ужгородським МВ УМВС 

України в Закарпатській області 25.11.1997 р.; відсутня непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини), у зв’язку із закінченням строку 
повноважень.

У зв’язку із цим позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО», які відбулися 28.07.2017 р. 
вирішили переобрати Директора Товариства Грінбергер Вікторію Павлівну 
на новий строк на 1 календарний рік з 29.07.2017 р. 

Протягом останніх п'яти років Грінбергер Вікторія Павлівна обіймала посаду 
Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО». 

Зазначені зміни у складі посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО» обґрунтовані тим, що у Директора ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО» Грінбергер Вікторії 
Павлівни закінчився строк повноважень, а беручи до уваги той факт, що 
протягом останніх п’яти років саме Грінбергер Вікторія Павлівна обіймала 
посаду Директора позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО», які відбулися 28.07.2017 р., 
прийняли рішення переобрати Грінбергер Вікторію Павлівну на посаду Ди-
ректора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО» на 
новий строк на 1 календарний рік з 29.07.2017 р.

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 Грiнбергер Вiкторiя Павлiвна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.08.2017
(дата)

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «уНIВЕР АГРо»

ШАНоВНІ АКцІоНЕРИ

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«ЄВРАЗ дНІПРоВСЬКИй мЕТАЛуРГІйНИй 

ЗАВод»!
(код за ЄДРПОУ: 05393056)

Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВ-

РАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адре-
сою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») пові-
домляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – «Загальні збори»).

дата проведення Загальних зборів - «22» серпня 2017 року. 
Загальні збори відбудуться у приміщенні клубу (актова зала) за адре-

сою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1.Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 17 серп-
ня 2017 року (станом на 24.00).Реєстрація акціонерів та їх повноважних 
представників проводитиметься з 07 год. 45 хв. до 08 год. 45 хв. за вищев-
казаною адресою проведення Загальних зборів.Початок проведення За-
гальних зборів о 09 год. 00 хв.

ПоРЯдоК дЕННИй ПоЗАЧЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ 
АКцІоНЕРІВ

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

2. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значного 
правочину, який може вчинятися Товариством протягом року з дати прий-
няття рішення.

3. Про схвалення значних правочинів.
4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», шляхом викла-

дення та затвердження його в новій редакції.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 

дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» за 
адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 31, будинок головної контори, офіс 
№ 13 щоденно (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. 
до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведен-
ня Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Гене-
ральний директор Товариства Бергеман Геннадій Володимирович (тел.: 
056 794-86-71). З питань порядку денного та організаційних питань прове-
дення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного  
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty/

Наглядова рада Товариства
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Шановні акціонери
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«ЄВРАЗ ЮЖКоКС»!
(код за ЄДРПОУ: 05393079)

Місцезнаходження: Україна, м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1.
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЄВРАЗ ЮЖКОКС», що знаходиться за адресою: 51909, м. Кам’янське, 
вул. Вячеслава Чорновола, 1. (надалі – «Товариство») повідомляє про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – 
«Загальні збори»).

дата проведення Загальних зборів - «22» серпня 2017 року. 
Загальні збори відбудуться у приміщенні клубу (актова зала) за адре-

сою: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чор-
новола, 1-А. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
в Загальних зборах Товариства - 17 серпня 2017 року (станом на 24.00 ).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 
14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення За-
гальних зборів.Початок проведення Загальних зборів о 15 год. 00 хв.

ПоРЯдоК дЕННИй ПоЗАЧЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ 
АКцІоНЕРІВ

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

2. Про схвалення значного правочину.

3. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», шляхом ви-
кладення та затвердження його в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 
за адресою: м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1, будинок головної 
контори, офіс № 222 щоденно (крім суботи, неділі, святкових та неробочих 
днів) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а 
в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами, є Генеральний директор Товариства Кошкаров Денис Анатолі-
йович (тел.: 0569-56-52-72). З питань порядку денного та організаційних 
питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповнова-
женої особи.

Для участі в Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty-bk/

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЄВРАЗ ЮЖКоКС»

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ 
ВІдПоВІдАЛЬНІСТЮ  

«ЕКСПЛуАТАцІйНА КомПАНІЯ «СЕРВІС» 
ЄдРПоу 34486072

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 66/2/2016-Т.
Дата реєстрації «09» червня 2016 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками 
у процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно 
з проспектом емісії облігацій 23 липня 2016 р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

 22 липня 2017 року (включно)

фактична  22 липня 2017 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з проспек-
том емісії облігацій)

 1 458 370 (один мільйон чотириста 
п’ятдесят вісім тисяч триста сімдесят) 
штук

фактично розміщених  968 963 (дев’ятсот шістдесят вісім тисяч 
дев’ятсот шістдесят три) штук

4. Загальна номінальна 
вартість випуску (серії) 
облігацій:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з тимчасо-
вим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн.

250 212 540,90 ( двісті п’ятдесят 
мільйонів двісті дванадцять тисяч 
п’ятсот сорок грн. 90коп.) 

фактично розміщених, грн. 166 244 981,91 ( сто шістдесят шість 
мільйонів двісті сорок чотири тисячі 
дев’ятсот вісімдесят одна грн. 91коп.)

5. Загальна сума залучених 
коштів від розміщення випуску 
(серії) облігацій, грн

166 244 981,91 ( сто шістдесят шість 
мільйонів двісті сорок чотири тисячі 
дев’ятсот вісімдесят одна грн. 91коп.)

Облігації, придбані членами на-
глядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.): -

Сума, сплачена за облігації (грн): -
Облігації, придбані працівника-
ми емітента**

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

Затверджено: Директор Семенцов Володимир Володимирович
Від емітента*: Директор Семенцов Володимир Володимирович
Від андеррайтера*:
Від Центрального депозитарію цінних паперів: Начальник операційного 

управління ПАТ «НДУ» Адамовська М.О.)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Донбасенерго»

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова 
адреса

office@de.com.ua

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

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

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

II. Текст повідомлення
Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» 02.08.2017р. (протокол №2017/08-01) 

керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 09.02.2017р.* (протокол №15) 
прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової уго-
ди №1 вiд 04.04.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-16-
11/00001 вiд 16.11.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням 
додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р., що визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить 16 640,67 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,3169%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс-2010», 
строк дiї договору до 31.12.2017р.

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi мо-
жуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства. 

Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» 02.08.2017р. (протокол №2017/08-01) 
керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.06.2017р.* (протокол №3) 
прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№4 вiд 21.03.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 
вiд 01.03.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 
25.04.2016р., додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р., додаткової угоди №3 
вiд 03.08.2016р. та додаткової угоди №4 вiд 21.03.2017р. становить 
23  839,88 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,4541%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- строк дiї договору вiдповiдно до додаткової угоди №4 вiд 21.03.2017р. 
продовжено до 30.06.2017р. 

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi мо-
жуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства.

Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» 02.08.2017р. (протокол №2017/08-01) 
керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.06.2017р.* (протокол №3) 
прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№5 вiд 04.04.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 
вiд 01.03.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди №4 вiд 
04.04.2017р. становить 21 900,94 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,4171%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - DDP, строк дiї договору - до 30.06.2017р.
* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi мо-

жуть змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 

Бондаренко Едуард миколайович
03.08.2017

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «доНБАСЕНЕРГо»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КоСмоС»

1.2. Код за ЄДРПОУ 20572328
1.3. Місцезнаходження україна, 08711, Київська область, обухів-

ський район, с. м. т. Козин, вулиця Солов’яненка, 68
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044-520-88-78, 04572-79807
1.5. Електронна поштова адреса kosmos.kiev@gmail.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kosmos.kiev.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення
22.05.2017 р. відбулася державна реєстрація змін відомостей про ПРИ-

ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСМОС», що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на при-
ватне, зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, 
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС» 
22 квітня 2017р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСМОС».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСМОС».

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

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

Генеральний директор  Рудницький В.Ю. 
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства  

«марганецький рудоремонтний завод»
Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний за-

вод» (код ЄДРПОУ 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпро-
петровська область, м.Марганець, вул.Радянська 162 (теперішня назва - 
вулиця Єдності 162), далі – Товариство, повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які 
відбудуться «24» вересня 2017 року о 9:00 год. за київським часом за 
адресою: 53401, дніпропетровська область, м.марганець, вул.Єднос-
ті 89 (бувша назва - вулиця Радянська 89), 2 поверх, каб. клас техніч-
ного навчання.

Реєстрація учасників Загальних зборів проводитиметься з 8:00 год. до 
9.00 год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (представникам акціонерів) потрібно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представник 
акціонера додатково повинен пред’явити довіреність або інші документи, 
які надають право на участь та голосування на Загальних зборах, оформ-
лені згідно з чинним законодавством.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є «19» вересня 2017 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних За-
гальних зборах.

4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про продовження 
повноважень Голови Правління Товариства.

5. Затвердження регламенту Загальних зборів.
6. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік» та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього Звіту.

7. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році» 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

8. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році» 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження 
Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
11. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік» та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього Звіту.

12. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 
році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

13. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 
році» та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвер-
дження Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.».

14. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
15. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
16. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2017  рік.
17. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
18. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

19. Припинення повноважень виконавчого органу Товариства - Прав-
ління.

20. Зміна типу Товариства.
21. Зміна найменування Товариства.
22. Зміна місцезнаходження Товариства (у зв’язку із зміною назви ву-

лиці).
23. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 

новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту Товариства у 
новій редакції.

24. Створення одноосібного виконавчого органу - Генеральний директор.
25. Призначення Генерального директора.
26. Обрання членів Наглядової ради. 
27. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

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

28. Затвердження Положення «Про Наглядову раду».
29. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного Загальних зборів, розміщена на веб-сайті Това-
риства за адресою http://mrrz.com.ua З документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, ак-
ціонери Товариства та їхні уповноважені представники можуть ознайоми-
тися з дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних збо-
рів у робочі дні щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. за 
місцезнаходженням Товариства: 53401, Дніпропетровська область, 
м.  Марганець, вул. Радянська 162 (теперішня назва вул. Єдності 162), 
каб. «Приймальня», а в день проведення Загальних зборів також в місці їх 
проведення.

Відповідальною посадовою особою за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, є Корогодський Ігор Петрович, Голова Правління. Телефон для 
довідок: 095-327-68-71.

Наглядова рада Товариства

основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
2016р. 2015р. 2014 р.

Усього активів 85486 70647 55165
Основні засоби 38195 13690 14263
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36441 45132 34543
Сумарна дебіторська заборгованість 13 945 300
Грошові кошти та їх еквіваленти 85 1605 383
Нерозподілений прибуток 2722 3977 3927
Власний капітал 12936 14191 14048
Статутний капітал 8810 8810 8810
Довгострокові зобов’язання 41162 15255 15247
Поточні зобов’язання 31388 41201 25870
Чистий прибуток (збиток) (1060) 143 372
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6674070 6674070 6674070
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 
періоду (осіб)

156 140 159

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мАРГАНЕцЬКИй РудоРЕмоНТНИй ЗАВод»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКА-
цІї «ГАдЯЧГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05524660
3. Місцезнаходження: 37300 м.Гадяч, вул.Будька 26 а
4. Міжміський код, телефон та факс: (05354) 2-15-47, (05354)2-15-47
5. Електронна поштова адреса: g_gas@poltava.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gadyachgas.at.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно Наказу №295-П від 02.08.2017 року звільнено головного бухгал-

тера ПАТ «Гадячгаз» Нехорошева Ігоря Борисовича за власною заявою з 
03.08.2017 року ( на оприлюднення особистих даних посадова особа згоди 
не надавала). Дану посаду обіймав з 01.11.2016 року. Часткою в статутно-
му капіталі не володіє. Непогашеної судимості у посадової особи за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Згідно Наказу №296-П від 02.08.2017 року призначено в.о.головного 
бухгалтера ПАТ «Гадячгаз» Дворника Івана Петровича з 04.08.2017 року 
( на оприлюднення особистих даних посадова особа згоди не надавала). 
Попередні посади: КСП «Зелений гай» - головний бухгалтер, ТОВ «Стар-
майстер»- бухгалтер, ПАТ «Гадячгаз»- бухгалтер, заступник головного бух-
галтера. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості у посадової особи за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління  Шестерненко д.І.
03.08.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №146, 4 серпня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, прос. Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 

З 01.08.2017 припинено повноваження незалежного члена Спосте-
режної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi-Банк) Рабенка Сер-
гiя Львовича за його власним бажанням без прийняття рiшення вiдповiд-
ним органом управлiння Банку. 

Повноваження члена Спостережної ради Банку Рабенко Сергiя Льво-
вича достроково припиненi на пiдставi отриманого 17.07.2017 письмово-
го повiдомлення про його власне бажання припинити повноваження чле-
на Спостережної ради Банку у порядку, визначеному статтею 57 Закону
України "Про акцiонернi товариства" та пунктом 12.3.14 статтi 12 Статуту
Банку.

Рабенко С.Л. акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Рабенко С.Л. перебував на посадi
члена Спостережної ради Банку з 09.08.2016 по 31.07.2017 включно.

Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано
ІІІ.  Підпис. 

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

2. Найменування посади:  

Голова Правління 
Петренко Олександр Федорович 

02.08.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 68"

(надалі - Товариство), код ЕДРПОУ: 01034538 місцезнаходження:
27505 Кіровоградська обл. м. Світловодськ, вул. Комарова 110 А повідом-
ляє,  що  позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 08 вересня
2017 року о 10-00   години за адресою: 27505 Кіровоградська обл., м.
Світловодськ, вул. Комарова 110 А., каб.№1. Реєстрація акціонерів (їх
представників), що прибули на збори відбудеться з 09.00 до 09.45  за міс-
цем проведення зборів. Для участі у зборах  та реєстрації акціонерам не-
обхідно мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу,
для представників акціонерів - довіреність на право участі у загальних
зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України та
документ, що посвідчує особу.  Акціонери можуть ознайомитись з інфор-
мацією, що стосується питань, включених до порядку денного та надати
свої пропозиції починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідом-
лення до 08 вересня 2017 року в робочі дні з 08.00 до 16.00 за  адресою:
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комарова 110 А,  кабінет голов-
ного бухгалтера(№3). Матеріали та документи, що стосуються питань по-
рядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особис-
то для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого То-
вариством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайоми-
тись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних
зборів без попереднього письмового запиту.  Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення  акціонерів з документами головний бухгалтер Ко-
совська Тетяна Володимирівна. Права акціонерів щодо внесення пропо-
зицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені
статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного:pmk68.at24.com.ua.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24.00 год.  04 вересня 2017 року.

Проект Порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затверджен-
ня регламенту зборів.

4. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
5. Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
6. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів

ТДВ "Світловодська пересувна механізована колона-68" та для проведен-
ня дій, пов'язаних  із державною реєстрацією новоствореного товариства
в органах державної  реєстрації.

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА "РЕГIОН-КА-
ПIТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34531727
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Обсерваторна,23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 232-52-94 232-52-94
5. Електронна поштова адреса: igregion@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://34531727.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Голова Правлiння Бабенко Олександр Iванович, паспорт серiя ВС №
413640, виданий вiддiлом Українська Селидiвського МВ УМВС України в
Донецькiй обл., 18.08.2000 р., володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента - 0%. Призначено на посаду за рiшенням Загальних Зборiв Това-
риства . Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Голо-
ва Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді: з
23.08.2006 р. 

Наказом єдиного акцiонера ПрАТ "Iнвестицiйна Група "Регiон Капiтал"
№ 2/17 вiд 28.07.2017р. прийнято рiшення звiльнити з посади Директора
Бабенка Олександра Iвановича та обрати на посаду Директора Шилова
Богдана Геннадiйовича (паспорт ВК №378742, виданий 18.05.2017 р.
Будьонiвським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл.). Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0%. Посади, якi обiймала
особа протягом останнiх пяти рокiв: Директор ТОВ "Авеста". Призначено
на період - 3 роки.

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

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

2. Найменування посади
Директор Шилов Богдан Генадiйович

03.08.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГРо-

фоС» код за ЄДРПОУ 24914236, місцезнаходження: 01133, м. Київ, 
провулок Лабораторний,3, повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФОС» (надалі Товариство), що від-
будуться 06.09.2017 р. о 10.00 за адресою: 01133, м. Київ, провулок 
Лабораторний,3 в приміщені конференц-залу. Реєстрація учасників 
зборів буде проводитись в день зборів з 9.00 до 9.50 за місцем проведен-
ня зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, 
який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –31.08.2017 р. 
Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 
1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвер-
дження регламенту Зборів. 2. Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів. З документами (проектами рішень) 
із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть озна-
йомитись у робочі дні з 28.08.2017р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою 
01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 3, в приміщені конференц-залу. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами  – Гавриленко В.М. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного - 24914236.smida.gov.ua. Довідки 
за тел. (044) 490-57-95

Голова правління ПрАТ«АГРофоС»

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, прос. Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 

З 01.08.2017 припинено повноваження незалежного члена Спосте-
режної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi-Банк) Рабенка Сер-
гiя Львовича за його власним бажанням без прийняття рiшення вiдповiд-
ним органом управлiння Банку. 

Повноваження члена Спостережної ради Банку Рабенко Сергiя Льво-
вича достроково припиненi на пiдставi отриманого 17.07.2017 письмово-
го повiдомлення про його власне бажання припинити повноваження чле-
на Спостережної ради Банку у порядку, визначеному статтею 57 Закону
України "Про акцiонернi товариства" та пунктом 12.3.14 статтi 12 Статуту
Банку.

Рабенко С.Л. акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Рабенко С.Л. перебував на посадi
члена Спостережної ради Банку з 09.08.2016 по 31.07.2017 включно.

Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано
ІІІ.  Підпис. 

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

2. Найменування посади:  

Голова Правління 
Петренко Олександр Федорович 

02.08.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 68"

(надалі - Товариство), код ЕДРПОУ: 01034538 місцезнаходження:
27505 Кіровоградська обл. м. Світловодськ, вул. Комарова 110 А повідом-
ляє,  що  позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 08 вересня
2017 року о 10-00   години за адресою: 27505 Кіровоградська обл., м.
Світловодськ, вул. Комарова 110 А., каб.№1. Реєстрація акціонерів (їх
представників), що прибули на збори відбудеться з 09.00 до 09.45  за міс-
цем проведення зборів. Для участі у зборах  та реєстрації акціонерам не-
обхідно мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу,
для представників акціонерів - довіреність на право участі у загальних
зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України та
документ, що посвідчує особу.  Акціонери можуть ознайомитись з інфор-
мацією, що стосується питань, включених до порядку денного та надати
свої пропозиції починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідом-
лення до 08 вересня 2017 року в робочі дні з 08.00 до 16.00 за  адресою:
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комарова 110 А,  кабінет голов-
ного бухгалтера(№3). Матеріали та документи, що стосуються питань по-
рядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особис-
то для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого То-
вариством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайоми-
тись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних
зборів без попереднього письмового запиту.  Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення  акціонерів з документами головний бухгалтер Ко-
совська Тетяна Володимирівна. Права акціонерів щодо внесення пропо-
зицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені
статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Адреса власного
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного:pmk68.at24.com.ua.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24.00 год.  04 вересня 2017 року.

Проект Порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. 
3. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затверджен-
ня регламенту зборів.

4. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
5. Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
6. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів

ТДВ "Світловодська пересувна механізована колона-68" та для проведен-
ня дій, пов'язаних  із державною реєстрацією новоствореного товариства
в органах державної  реєстрації.

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА "РЕГIОН-КА-
ПIТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34531727
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Обсерваторна,23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 232-52-94 232-52-94
5. Електронна поштова адреса: igregion@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://34531727.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Голова Правлiння Бабенко Олександр Iванович, паспорт серiя ВС №
413640, виданий вiддiлом Українська Селидiвського МВ УМВС України в
Донецькiй обл., 18.08.2000 р., володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента - 0%. Призначено на посаду за рiшенням Загальних Зборiв Това-
риства . Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Голо-
ва Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді: з
23.08.2006 р. 

Наказом єдиного акцiонера ПрАТ "Iнвестицiйна Група "Регiон Капiтал"
№ 2/17 вiд 28.07.2017р. прийнято рiшення звiльнити з посади Директора
Бабенка Олександра Iвановича та обрати на посаду Директора Шилова
Богдана Геннадiйовича (паспорт ВК №378742, виданий 18.05.2017 р.
Будьонiвським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл.). Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0%. Посади, якi обiймала
особа протягом останнiх пяти рокiв: Директор ТОВ "Авеста". Призначено
на період - 3 роки.

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

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

2. Найменування посади
Директор Шилов Богдан Генадiйович

03.08.2017 р.

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЮКІВСЬКИй ВАГоНоБудІВНИй ЗАВод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05763814
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. I. При-

ходька, б.139
4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 545-05-39, факс (0536) 769-497
5. Електронна поштова адреса: oku1@kvsz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (Протокол № 15 від 

01.08.2017) прийняті рішення: 
1. Припинено повноваження з 01.08.2017 членів правління:
1.1. Посада: заступник голови правління, комерційний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Пьоришкін олександр Геннадійович. 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями 
ПАТ  «КВБЗ» не володіє. 

Перебував на посаді з грудня 2010 року. Посадова особа немає непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1.2. Посада: заступник голови правління, директор з економіки, фінан-
сів та перспективного розвитку.

Прізвище, ім'я, по батькові: манаєнков Ігор Вікторович. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 0,000410%. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», 
яким володіє в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 351,00 грн. Перебував на 
посаді з червня 2014 року. Посадова особа немає непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини.

1.3. Посада: член правління, директор зі збуту та маркетингу.
Прізвище, ім'я, по батькові: дузік Вадим миколайович. Особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє в статутному капі-
талі ПАТ «КВБЗ»: 0,004530%. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які належать 
цій особі: 3900,00 грн. Перебував на посаді з жовтня 2016 року. Посадова осо-
ба немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1.4. Посада: член правління, технічний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Крамаренко максим Вікторович. Особа 

не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ «КВБЗ» не 

володіє. Перебував на посаді з липня 2015 року. Посадова особа немає 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Затверджено правління у складі 5 осіб з 01.08.2017 по 20.04.2018. 
3. Призначені з 01.08.2017 по 20.04.2018 члени правління: 
3.1. Посада: заступник голови правління, комерційний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Пьоришкін олександр Геннадійович. 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями 
ПАТ  «КВБЗ» не володіє. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член на-
глядової ради ПАТ «КрЗМВ». Посадова особа немає непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини.

3.2. Посада: заступник голови правління, директор з економіки, фінан-
сів та перспективного розвитку.

Прізвище, ім'я, по батькові: манаєнков Ігор Вікторович. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 0,000410%. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», 
яким володіє в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 351,00 грн. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: член правління, директор з 
економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ». Посадова 
особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3.3. Посада: член правління, директор зі збуту та маркетингу – директор 
Торгової фірми.

Прізвище, ім'я, по батькові: дузік Вадим миколайович. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 0,004530%. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», 
які належать цій особі: 3900,00 грн. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: член правління, директор зі збуту та маркетингу 
ПАТ «КВБЗ», член наглядової ради ПАТ «КрЗМВ». Посадова особа немає 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3.4. Посада: член правління, технічний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Крамаренко максим Вікторович. Особа не на-

дала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ «КВБЗ» не володіє. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник го-

ловного технолога технологічного управління ПАТ «КВБЗ», заступник технічного 
директора з підготовки виробництва ПАТ «КВБЗ», перший заступник технічного 
директора з комплексної підготовки та автоматизації виробництва ПАТ «КВБЗ» 

Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

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

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

2. В.о. голови правління - директора (підпис) М.В. Крамаренко 02 серп-
ня 2017 року М. П. 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний за-

вод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05763814
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. I. Приходька, б.139
4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 545-05-39, факс (0536) 769-497
5. Електронна поштова адреса: oku1@kvsz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (Протокол № 14 від 

01.08.2017) прийняті рішення стосовно припинення повноважень Голови 
правління – директора Шабали Анатолія Дмитровича з 01.08.2017 та при-
значення Головою правління – директором Шабалу Анатолія Дмитровича з 
01.08.2017 по 20.04.2018. Акціями ПАТ «КВБЗ» не володіє. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. 

Перебував на посаді з травня 2014 року. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник технічного директора з розвитку 
та експлуатації. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини.

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

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

2. В.о. голови правління – директора (підпис) М.В. Крамаренко 02 серп-
ня 2017 року М. П. 

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРЮКІВСЬКИй ВАГоНоБудІВНИй ЗАВод»

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГАЛС-К» код 

за ЄДРПОУ 31566427, місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі Товариство), що відбудуться 06.09.2017р.  
о 15.00 годині за адресою: Чрнігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзаль-
на, буд. 3, кв.3. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день збо-
рів з 14.00 до 14.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам 
необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам 
акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах –31.08.2017 р. Порядок денний зборів (перелік питань, 
що виносяться на голосування): 1. Про обрання, голови та секретаря збо-
рів, лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів. 2. Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. З 
документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку ден-
ного зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 28.08.2017р. з 
14.00 до 17.00 годин за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вок-
зальна, буд. 3, кв. 3. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Євстратов М. А. Адреса власно-
го веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 31566427.smida.
gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95.

Наглядова рада ПрАТ «ГАЛС-К»
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Повідомлення про проведення загальних зборів.
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АйПЕК» 

(код за ЄДРПОУ 30057276, місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 14), повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЙПЕК» (надалі Товариство), 
що відбудуться 06.09.2017 р. о 13.00 годині за адресою: Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3. Реєстрація учасни-
ків зборів буде проводитись в день зборів з 12.00 до 12.50 за місцем про-
ведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі 
документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах –31.08.2017р. Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться 
на голосування): 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної ко-
місії та затвердження регламенту Зборів. 2. Зміна складу посадових осіб 
ПрАТ «АЙПЕК». 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів. З документами (проектами рішень) із вище-
зазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись 
у робочі дні з 28.08.2017р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою 17500, Черні-
гівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 14. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Чернікова О.С. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено 
інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного - 30057276.smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95

Голова правління ПрАТ «АйПЕК»

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «мЛИБоР»

2. Код за ЄДРПОУ 14226133:3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, 
м. Чернігів, Чернігівська обл., 14026

4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: При-
йняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

II. Текст повідомлення
02.08.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність, а саме:

Надано згоду на вчинення ПрАТ «МЛИБОР» правочинів з АТ «Райф-
файзен Банк Аваль», щодо яких є заінтересованість акціонера Компа-
нії «Юнігрейн Холдінг Лімітед», а саме укладення ПрАТ «МЛИБОР» до-
говорів застави/іпотеки та передача в заставу/іпотеку АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» рухомого та нерухомого майно ПрАТ «МЛИБОР» в забез-
печення виконання зобов’язань ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА 
МОЛОЧНА КОМПАНІЯ» за Генеральним договором на здійснення кре-
дитних операцій, а також за договорами та додатковими угодами, що 
укладені та/або будуть укладені в майбутньому ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА 
ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ» та АТ «Райффайзен Банк 
Аваль».

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства:  
70 424 588,21 грн.Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 267 222 332,88 грн.Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 26,3543%.Станом на  
27 липня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право 
брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій 
становить 171 060 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 163 174 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» прийняття рішення 137 шт.Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. директор Хоменко о.м. підпис, м. п. 02.08.2017 р.

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «мЛИБоР»;2. Код за ЄДРПОУ 14226133; 3. Міс-
цезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., 
14026;4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763

5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
02.08.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх харак-
теру:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших 
банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма змі-
нами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 грн. (п’ятсот 
мільйонів гривень), а строк таких зобов’язань Товариства не може переви-
щувати 5 (п’ять) років;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 
укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. до-
говору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого 
майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу. При цьому гранична сукупна вартість по-
передньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів 
щодо операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами 
та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 грн. (п’ятсот 
мільйонів гривень).

- продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
договорів щодо прийняття грошових зобов’язань не більше ніж на  
5 (п’ять) років та/або збільшення взятих на себе Товариством грошових 
зобов’язань не може перевищувати 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйо-
нів гривень).

Гранична сукупність вартість правочинів: 1 500 000 000,00 грн. 
(один мільярд п’ятсот мільйонів гривень).Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 267 222 332,88 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 561,33033%.Станом на 27 липня 2017р. (дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних 
зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 171 060 шт.Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 
становить: 163 174 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення 163 174 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. директор Хоменко о.м. підпис, м. п. 02.08.2017 р.

КоРЕНБЛІТ мИХАйЛо
Повідомлення  

про намір придбати значний пакет акцій
На виконання положень статті 64 Закону України «Про акціонерні 

товариства» Коренбліт Михайло, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3313319754, (без правочину з іншими особами щодо 
узгодження дій для досягнення спільної мети) повідомляє про свій намір 
придбати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «УКР-
ЕЛЕКТРОАПАРАТ», код ЄДРПОУ 00213440 ( надалі – ПАТ «УКР-
ЕЛЕКТРОАПАРАТ»), в кількості 8 652 011 (вісім мільйонів шістсот 
п’ятдесят дві тисячі одинадцять) штук, що становить 48,11998% статут-
ного капіталу ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Коренбліт Михайло не володіє акціями Публічного акціонерного то-
вариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Афілійована з Коренблітом Михайлом 
особа володіє простими іменними акціями Публічного акціонерного 
товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» в кількості 4 488 724 штук, що 
становить 24,964983% статутного капіталу ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА-
РАТ».
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоу, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЕНЕРГЕТИЧНI ТЕХНоЛоГIї», 30223172 
м. Київ , 04053, м.Київ, Львiвська пл., 8Б (044) 246-73-50

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 02.08.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://sites.google.com/site/energotechcompany/03-08-
2017-ricna-informacia-emitenta-za-2016-rik 

4. Найменування, код за ЄдРПоу аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«УКРФIНАНСАУДИТ», 24089565

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): Загальні збори у звітному пері-
оді не скликались.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 133 8822
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 2529
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -1396 7293
Статутний капітал 36000 36000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-37545 -28856

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1529 1529
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0 0
0 0 0

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

0 0

Директор ПАТ «Енергетичні технології»  Колісник В.І.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
ГУМОВИХ ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00152276

3. Місцезнаходження емітента 65013 м.Одеса  
вул.Миколаївська дорога, буд.124

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(048) 716-13-80 (048) 716-12-51

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ozgtv@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

ozgtv.informs.net.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Матвєєнко Марiї Павлiвни (пас-

порт: серiя КЕ номер 743642 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 11.08.1997) припинено 03.08.2017 р.(дата вчинення дiї - дата 
отримання Товариством свiдоцтва про смерть) Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.01772% на суму 222.75 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 25.04.2017р. Припинення повноважень без прийняття 
рiшення вiдповiдним органом управлiння Товариства. На посаду замiсть 
особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано. Пiдстави для при-
пинення повноважень: свiдоцтво про смерть. Обгрунтування змiн: припи-
нення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним 
органом управлiння ПАТ «ОЗГТВ».

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Полiкарпов Олег Миколайович
           М.П.

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«одЕСЬКИй ЗАВод ГумоВИХ ТЕХНIЧНИХ ВИРоБIВ»

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“мЕТЛАйф”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" 

2. Код за ЄДРПОУ 32109907
3. Місцезнаходження 01032 мiсто Київ вулиця Симона 

Петлюри (Комiнтерну), будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 14 43 (044) 494 13 45
5. Електронна поштова адреса office@metlife.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.metlife.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-
чено або 
звільне-

но)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 

за ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Володіє 
часткою 

в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсот-

ках)
02.08.2017 звільнено член 

Правлiння
Норберт Рава - 0

Вiдповiдно до наданої 2 серпня 2017 року заяви про звiльнення за 
власним бажанням з 2 серпня 2017 року припинено повноваження члена 
Правлiння п. Норберта Рави (згоди на розкриття паспортних даних не на-
давалося).

П. Норберт Рава часткою у статутному капiталi не володiє. Непогаше-
на судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебуван-
ня на посадi – 2 роки 3 мiсяцi.

Питання про обрання члена Правлiння замiсть п.Норберта Рави, який 
звiльнився, буде розглянуто на наступних Загальних Зборах акцiонерiв 
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 Соколюк оксана миколаївна
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.08.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення  
у ПуБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «КРЕдИТ ЄВРоПА 

БАНК» (код ЄдРПоу 34576883, місцезнаходження: 
01601 м.Київ, вул.мечнікова,2) особливої інформації.

Спостережна рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» 
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли рiшення про об-
рання головою Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз пере-
обранням складу спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому 
числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк 
функцiонування спостережної ради. Умут Файк Онур ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду голови Спостереж-
ної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 01 жовтня 2015 року по 31 липня 2017 року, а також з 22 серпня 
2006 року по13 квiтня 2015 року та з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 
2015 року. Є представником Кредит Європа Група Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень Голови Спостережної ради Умута 
Файка Онура у зв'язку iз необхiднiстю переобранням складу спостережної 
ради на новий строк вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур ( згоди на роз-
голошення паспортних даних не отримано) займав посаду голови Спо-
стережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» з 01 жовтня 2015 року по 31 липня 2017 року. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi та посадовi злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про обрання членом Спостережної ради Караджа Левента у 
зв'язку iз переобранням складу спостережної ради на новий строк 
вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Об-
рано на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Караджа Левент 
(згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду 
члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, 
а також з 27 квiтня 2011 року по 13 квiтня 2015 року та з 13 квiтня 2015 
року по 18 вересня 2015 року.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає по-
саду члена правлiння в Кредит Європа Банк Н.В. Є представником Кредит 
Європа Банк Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Караджа 
Левента у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Караджа Левент ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостереж-
ної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi 
та посадовi злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про обрання членом Спостережної ради Умута Файка Онура у 
зв'язку iз переобранням складу спостережної ради на новий строк вiдповiдно 
до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, 
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до 
наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Умут Файк Онур ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, а також з 22 серпня 
2006 року по13 квiтня 2015 року та з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 
року. Є представником Кредит Європа Група Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про обрання членом Спостережної ради Гюлешчi Мехмета у зв'язку 
iз переобранням складу спостережної ради на новий строк вiдповiдно до 
закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в 
тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до 
наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Гюлещчi Мехмет ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, а також з 15 жовтня 
2007 року по 13 квiтня 2015 року та з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 
2015 року. Є представником Кредит Європа Банк Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про обрання членом Спостережної ради Башбая Енвера Мурата 
у зв'язку iз переобранням складу спостережної ради на новий строк 
вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Об-
рано на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв.Башбай Енвер Мурат 
( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду 
члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, 
а також з з 03 березня 2009 року по 13 квiтня 2015 року та з 13 квiтня 2015 
року по 18 вересня 2015 року.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав по-
сади члена правлiння в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група 
Н.В. Є представником Кредит Європа Банк Н.В.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про обрання членом Спостережної ради Iлкорура Коркмаза у 
зв'язку iз переобранням складу спостережної ради на новий строк 
вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Об-
рано на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Iлкорур Коркмаз 
(згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду 
члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року.
Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади члена спостережної ради в 
Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., ЗАТ Кредит Європа 
Банк (Росiя), Кредит Європа Банк (Румунiя)С.А., а також члена ради 
директорiв Iлкорур Едвайзорi Сервiсiз Лтд. Є незалежним членом Спо-
стережної ради.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про обрання членом Спостережної ради Дейтерса Фредерiка 
Бернарда у зв’язку iз переобранням складу спостережної ради на новий 
строк вiдповiдно до закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не 
має. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Дейтерс 
Фредерiк Бернард (згоди на розголошення паспортних даних не отримано) 
займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 
31 липня 2017 року.Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади члена 
спостережної ради в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., 
Кредит Європа Банк ( Свiсс) СА, Кредит Європа Банк (Румунiя)С.А., Кре-
дит Європа Банк (Дубаї) Лтд. Є незалежним членом Спостережної 
ради.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Дейтер-
са Фредерiка Бернарда у зв’язку iз необхiднiстю переобрання складу 
спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. Дейтерс Фредерiк 
Бернард ( згоди на розголошення паспортних даних не отримано) займав 
посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 
2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, 
в тому числi за корисливi злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Iлкорура 
Коркмаза у зв’язку iз необхiднiстю переобрання складу спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Iлкорур Коркмаз ( згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостереж-
ної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi 
злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Гюлешчi 
Мехмета у зв’язку iз необхiднiстю переобрання складу спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Гюлешчi Мехмета (згоди на розголо-
шення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостереж-
ної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi 
злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КРЕдИТ ЄВРоПА БАНК»
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рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Башбая 
Енвера Мурата у зв’язку iз необхiднiстю переобрання складу спостережної 
ради на новий строк вiдповiдно до закону. Башбай Енвер Мурат ( згоди на 
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спо-
стережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi злочини, не має.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради Умута 
Файка Онура у зв’язку iз необхiднiстю переобрання складу спостережної 
ради на новий строк вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур ( згоди на роз-
голошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спо-
стережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi злочини, не має.

Повідомлення  
про проведення позачергових загальних  

зборів акціонерів 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА  

«БІо мЕд СКЛо»
(надалі – «Товариство»)

місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, 
На підставі протоколу Наглядової ради № 3 від 05 липня 2017 року, 

правління Товариства повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Біо мед скло».

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
- 05 вересня 2017 року.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
- 10:00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
- ПрАТ «Біо мед скло», м. Житомир, вул. Промислова, буд.26, (зала 
№2).

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників - 8:45 год. (за 
місцем проведення зборів акціонерів).

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників - 9:45 год. (за 
місцем проведення зборів акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах – за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 30 серпня 2017 
року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денно-
го позачергових загальних зборів акціонерів Товариства) з проектом рішень 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх  повно-
важень.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом при-
ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із 
зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та 
затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому 
надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з 
прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розмі-
щенням акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким

надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з 
розміщенням акцій Товариства. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного питання та проект Рішення про приватне розміщення акцій 
Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло»: www.biomedsklo.
com.ua. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, То-
вариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 
загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Біо мед скло» за адресою: м. Жи-
томир, вул. Промислова, буд. 26, зала № 1, щоденно (крім суботи та 
неділі) з 9:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.), 
а в день проведення позачергових загальних зборів - у місці їх проведен-
ня. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із за-
значеними документами є Голова правління - Жарков Людвиг Анатолі-
йович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення поза-
чергових загальних зборів звертатись за тел. (044) 498-65-02 або за 
адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, кабінет корпоративно-
го секретаря.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам потрібно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – 
паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Звертаємо увагу акціонерів, що всі власники цінних паперів 
ПрАТ «Біо мед скло» зобов’язані були звернутися до обраною емі-
тентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслу-
говування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійсни-
ти переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі.

у разі якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслу-
говування рахунка в цінних паперах, щодо такого власника виника-
ють обмеження: його цінні папери 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 обслуговування рахунка в цінних 
паперах.

Адреса депозитарної установи для укладання договору про об-
слуговування рахунку в цінних паперах для акціонерів 
ПрАТ «Біо мед скло» - м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, ТоВ «фондова 
компанія «фаворит», тел.: 044-458-05-45.

Правління ПрАТ «Біо мед скло»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління ПрАТ «Біо мед скло» _________ Жарков Л.А.
04.08.2017 р. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БІо мЕд СКЛо»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЄВРоПЕй-
СЬКА СТРАХоВА КомПАНІЯ», код за ЄДРПОУ 32825387, міс-
цезнаходження: 03061, місто Київ, вул. Постова, будинок 56 (далі за тек-
стом – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних 
Зборів акціонерів, які відбудуться 22 серпня 2017 року о 11 год. 00 хв. за 
адресою: 03061, місто Київ, вул. Постова, 56.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 10 год. 
00 хв. до 10 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем проведення. 
Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 16 серпня 2017 року.

Проект порядку денного з проектами рішень:
1.обрання голови та членів лічильної комісії. 
2.Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

Зборів та порядку голосування.
3. обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
4. Про обрання члена Правління Товариства на посаду Першого 

заступника Голови Правління. Про уповноваження особи на укладен-
ня трудового договору (контракту) з Першим заступником Голови 
Правління.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://esk.uafin.net/

З документами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів акці-
онери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 
03061, україна, місто Київ, вулиця Постова, будинок 56, попередньо по-
давши заяву про ознайомлення на ім’я Голови Правління Товариства за 
2 робочих днів до дати ознайомлення. 

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Голова Правління Перепелиця Вероніка Юріївна.

довідки за тел.: (044) 5012338 
Наглядова рада АТ«ЄСК».
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Публічне акціонерне товариство  
«мукачівський завод будівельної кераміки»  

(код ЄДРПОУ 00293580). 
Місцезнаходження Товариства згідно Статуту: Закарпатська область, 

повідомляє, що 08 вересня 2017 року об 10:00год. за адресою: м. му-
качево, вул.Берегівська – об’їзна,30 у приміщені актового залу від-
будуться загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціоне-
рів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 09:00 
год. до 09.45год. за адресою: м. Мукачево, вул.Берегівська – об’їзна,30. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 04 вересня 2017 року. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує 
особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства в Україні. З матеріалами проекту порядку денного акціонери та їх 
представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмо-
вою заявою на ім’я директора Товариства. Прийняття заяв та ознайом-
лення із матеріалами зборів здійснюється в приймальні товариства у 
робочі дні з 13.00 до 16.00 год. за адресою: м. Мукачево, вул.Берегівська 
– об’їзна, 30, а також на власному сайті товариства: budkeramika.emitents.
net.ua. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами проекту порядку денного - Апраксіна І.А.

Довідки за телефоном (03131). 2-30-56 
Проект порядку денного.

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 

органу Товариства за 2013-2016р.р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2013-2016р.р. 
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 

комісії Товариства за 2013-2016р.р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013-2016р.р. 
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013-2016р.р.

9. Про зміну типу(найменування) товариства з Публічного акціонер-
ного товариства «Мукачівський завод будівельної кераміки» на Приватне 
акціонерне товариство «Мукачівський завод будівельної кераміки» та 
надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у 
зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

10. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження 
його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства 
та визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової 
редакції Статуту.

11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затверджен-
ня їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, поло-
ження про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий 
орган, у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення 
уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо 
підписання нових редакцій положень Товариства.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів на-
глядової ради Товариства.

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ре-
візійної комісії Товариства.

14. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника. Період 2016р./2015р./2014р./2013р. Усього 

активів 4020/4003/4111/5255.Основні засоби 3253/3253/3254/3254. Дов-
гострокові фінансові інвестиції 0/0/0/0. Запаси 667/667/777/1724 . Сумар-
на дебіторська заборгованість 99/ 82/80/277. Грошові кошти та їх еквіва-
ленти 0/0/0/0. Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 
1452/1477/1603/1735. Власний капітал 2291/2310/2436/2568. Статутний 
капітал 833/833/833/833. Довгострокові зобов'язання 209/192/193/203. 
Поточні зобов'язання 0/0/0/0. Чистий (збиток) -126/-19/-126/-132. Серед-
ньорічна кількість акцій (шт.) 3207400/ 3207400/3207400 /3207400 . Кіль-
кість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) –0/0/0/0/. Загаль-
на сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -/-..
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2/2/2/2.

Наглядова рада ПАТ «Мукачівський завод будівельної кераміки»

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«муКАЧІВСЬКИй ЗАВод БудІВЕЛЬНої КЕРАмІКИ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«дТЕК ПАВЛоГРАдВуГІЛЛЯ»

Місцезнаходження: 51400, Україна, Дніпропетровська область,
місто Павлоград, вул. Соборна, 76

код за ЄДРПОУ 00178353 
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ») 

повідомляє про те, що 23 серпня 2017 року о 10 год. 40 хв.  
за адресою: 

україна, дніпропетровська область, місто Павлоград,  
вул. Тернівська, 25, актовий зал фІЛІї «ПАВЛоГРАдСЬКА 
АВТоБАЗА» ПрАТ «дТЕК ПАВЛоГРАдВуГІЛЛЯ», 1 поверх 

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 зборів 

Товариства.
2. Внесення змін до рішення річних Загальних зборів Товариства від 

20 квітня 2017 року з п’ятого питання порядку денного.
3. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Това-

риства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (диві-
дендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

4. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», які мають 
право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призна-
чених на 23 серпня 2017 року, складається станом на 24 годину 17 серп-
ня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД-
ВУГІЛЛЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведен-
ня 23 серпня 2017 року позачергових Загальних зборів Товариства - 
26 липня 2017 року. 

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства 
буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД-
ВУГІЛЛЯ» 23 серпня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 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 озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адре-
сою: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Собор-
на, 76, каб. 25 у робочі дні з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (перерва з 
11 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.). У день проведення позачергових За-
гальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці 
проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова осо-
ба ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Воронін 
Сергій Анатолійович, тел. (0563) 26-85-64, (044) 594-45-86.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів 
Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповід-
ною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, Дніпропетров-
ська область, місто Павлоград, вул. Соборна, 76, каб. 25 у робочі дні 
з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (перерва з 11 год. 30 хв. до 13 год. 
00 хв.) із письмовою заявою на ім’я Генерального директора 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/
pavlogradugol/papers_for_shareholders. 

За інформацією звертатися за телефоном: (0563) 26-85-64,  
(044) 594-45-86. 

Наглядова рада ПрАТ «дТЕК ПАВЛоГРАдВуГІЛЛЯ».

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«дТЕК ПАВЛоГРАдВуГІЛЛЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про 
зміну складу посадових осіб емітента) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiне акцiонерне товариство 
"Дойче Банк ДБУ" 

2. Код за ЄДРПОУ 36520434
3. Місцезнаходження 01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-495-92-14 044-495-92-55

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

https://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html

7. Вид особливої інформації Інформація про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням акцiонера № 19 вiд 01.08.2017р. прийнято рiшення (згiдно ви-

мог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства»)), 
призначити члена Правлiння Банку Бернда Вурта (паспортнi вiдомостi: 
вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних) Головою Правлiння 
Банку – пiсля його погодження призначення на цю посаду Нацiональним 
банком України, та на строк, передбачений Статутом Банку (строк, на який 
призначено - 3 роки згiдно Статуту). Протягом останнiх 5 рокiв Бернд Вурт 
обiймав наступнi посади: Керiвник департаменту з продажу корпоративних 
продуктiв Банку, Операцiйний директор - член Правлiння Банку.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi вище 
особи не мають. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiють.

Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення 
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Бан-
ку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства», Наказ 
Голови Правлiння.

Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi 
Акцiонера.

Вiдповiдне повiдомлення опублiковано у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 03.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
законодавством.

В.о. Голови Правлiння ПАТ «Дойче Банк ДБУ» Бернд Вурт
Рiшенням акцiонера № 19 вiд 01.08.2017р. прийнято рiшення (згiдно ви-

мог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства»)), 
призначити Операцiйного директора, члена Правлiння Банку Бернда Вурта 
(паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних да-
них) виконуючим обов’язки Голови Правлiння Банку – з дати Рiшення 
Акцiонера до його погодження призначення Нацiональним банком України 
на посаду Голови Правлiння Банку та початку обiймання ним посади Голови 
Правлiння Банку (строк, на який призначено – не бiльше 6 мiсяцiв, згiдно 
законодавства НБУ). Протягом останнiх 5 рокiв Бернд Вурт обiймав наступнi 
посади: Керiвник департаменту з продажу корпоративних продуктiв Банку, 
Операцiйний директор - член Правлiння Банку.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi вище 
особи не мають. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiють.

Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення 
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Бан-
ку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства», Наказ 
Голови Правлiння.

Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi 
Акцiонера.

Вiдповiдне повiдомлення опублiковано у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 03.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
законодавством.

В.о. Голови Правлiння ПАТ «Дойче Банк ДБУ» Бернд Вурт
Рiшенням акцiонера № 19 вiд 01.08.2017р. прийнято рiшення (згiдно ви-

мог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства»)), 
призначити Харченко Євгена Дмитровича (паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй 
дозвiл особи про розкриття паспортних даних) членом Правлiння Банку (з 
можливiстю одночасно обiймати iншi посади вiдповiдно до органiзацiйної 
структури Банку, включаючи, але не виключно, посаду керiвника Департа-
менту управлiння ризиками) – з дати Рiшення Акцiонера та на строк до 
закiнчення вiдпустки члена Правлiння Банку Шлєпакової Свiтлани у зв’язку 
iз вагiтнiстю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирiчного вiку (строк, на який призначено - 3 роки згiдно Статуту). Протя-
гом останнiх 5 рокiв Харченко Є.Д. обiймав наступнi посади: Головний 
економiст з монiторингу та контролю ринкових ризикiв в ПАТ «КIБ Кредi 

Агрiколь», Начальник управлiння ринкових ризикiв департаменту портфель-
них та ринкових ризикiв ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», Начальник управлiння 
ринкових ризикiв ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», Заступник керiвника департа-
менту управлiння ризиками Банку.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi вище 
особи не мають. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiють.

Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення 
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Бан-
ку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства», Наказ 
Голови Правлiння.

Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi 
Акцiонера.

Вiдповiдне повiдомлення опублiковано у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 03.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
законодавством.

В.о. Голови Правлiння ПАТ «Дойче Банк ДБУ» Бернд Вурт
Рiшенням акцiонера № 19 вiд 01.08.2017р. прийнято рiшення (згiдно ви-

мог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства»)), 
призначити Нерощину Анастасiю Олександрiвну (паспортнi вiдомостi: 
вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних) членом Правлiння, 
Операцiйним директором Банку (з можливiстю обiймати iншi посади 
вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку) – з дати початку обiймання 
Берндом Вуртом посади Голови Правлiння Банку, та на строк, передбачений 
Статутом Банку (строк, на який призначено - 3 роки згiдно Статуту). Протя-
гом останнiх 5 рокiв Нерощина А.О. обiймала наступнi посади: Заступник 
Головного Бухгалтера Банку, Керiвник Операцiйного Департаменту Банку.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi вище 
особи не мають. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не 
володiють.

Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення 
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Бан-
ку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства», Наказ 
Голови Правлiння.

Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi 
Акцiонера.

Вiдповiдне повiдомлення опублiковано у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 03.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
законодавством.

В.о. Голови Правлiння ПАТ «Дойче Банк ДБУ» Бернд Вурт
Рiшенням акцiонера № 19 вiд 01.08.2017р. прийнято рiшення (згiдно ви-

мог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства»)), 
призначити члена Наглядової Ради Банку Данiеля Шманда (представника 
акцiонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦIЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ) (паспортнi вiдомостi: 
вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних) Заступником Голо-
ви Наглядової Ради Банку (член Наглядової Ради Банку - представник 
акцiонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦIЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ) шляхом змiни посади в 
Наглядовiй Радi Банку (строк, на який призначено – до чергового Рiшення 
Акцiонера в квiтнi 2018р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товари-
ства»), Протягом останнiх 5 рокiв Данiель Шманд обiймав наступнi посади: 
Керiвник напрямку торгiвельного фiнансування та управлiння грошовими 
коштами корпорацiй у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова 
Комiтету глобального торгiвельного фiнансування Дойче Банк АГ, Керуючий 
директор, Глобальний керiвник напрямку торгiвельного фiнансування Дой-
че Банк АГ, член Наглядової Ради Банку. Строк, протягом якого Данiель 
Шманд перебував на посадi члена Наглядової Ради Банку, - з 07.09.2016р. 
(11 мiсяцiв).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi вище 
особи не мають. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не 
володiють.

Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення 
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Бан-
ку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства», Наказ 
Голови Правлiння.

Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi 
Акцiонера.

Вiдповiдне повiдомлення опублiковано у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 03.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
законодавством.

В.о. Голови Правлiння ПАТ «Дойче Банк ДБУ» Бернд Вурт
Рiшенням акцiонера № 19 вiд 01.08.2017р. прийнято рiшення (згiдно ви-

мог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства»)), 
вiдкликати заступника Голови Наглядової Ради Банку (незалежного члена 
Наглядової Ради) Дiнева Пенко Стефанова (паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй 

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “дойЧЕ БАНК дБу”
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дозвiл особи про розкриття паспортних даних). Строк, протягом якого 
Дiнева П. С. перебував на посадi, - з 26 квiтня 2017р. (3 мiсяцi) (фактично не 
виконував функцiї члена Наглядової Ради Банку).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi вище 
особи не мають. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiють.

Пiдставою змiн у персональному складi посадових осiб Банку є Рiшення 
акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Бан-
ку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства», Наказ 
Голови Правлiння.

Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi 
Акцiонера.

Вiдповiдне повiдомлення опублiковано у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 03.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
законодавством.

В.о. Голови Правлiння ПАТ «Дойче Банк ДБУ» Бернд Вурт

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 Бернд Вурт
В. о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.08.01
(дата)

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КРИВОРІЖАГЛОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ 01238979
3. Місцезнаходження 50026 м. Кривий Ріг проспект 

Південний,1а
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056)493-41-02 (056)493-41-05

5. Електронна поштова 
адреса

N.Zolotykh@kas.ua

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

http://01238979.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (протокол від 02.08.2017 року) задово-
лене бажання Голови Правління Товариства Салогуба О.М. та звільне-
но (відкликано) його з посади Голови Правління за згодою сторін, згідно 
ст. 36 п.1 КЗпПП, 02.08.2017 року. Салогуба Олександра Миколайовича 
також позбавлено повноважень Голови Правління з 02.08.2017 року.

Салогуб Олександр Миколайович займав посаду Голови Правління з 
01.12.2014 року по 02.08.2017 року. Тимчасово виконання обовязків Го-
лови Правління, цим же рішенням Наглядової Ради, покладено на чле-
на Правління Товариства - директора з економічної безпеки Спеку Ігоря 

Васильовича, який попередньо надав свою згоду на це та наділено його 
повноваженнями Голови Правління, які передбачені Статутом Товари-
ства, без звільнення його від основної роботи, з 03.08.2017 року до об-
рання (призначення ) Голови Правління Товариства.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (протокол від 02.08.2017 року) тимча-
сово виконуючим обовязки Голови Правління покладено на члена Прав-
ління - директора з економічної безпеки Товариства Спеку Ігоря 
Васильовича, який попередньо надав свою згоду на це та наділено його 
повноваженнями Голови Правління, які передбачені Статутом Товари-
ства, без звільнення його від основної роботи, з 03.08.2017 року до об-
рання (призначення ) Голови Правління Товариства. Підстава такого рі-
шення: звільнення з посади Голови Правління Салогуба О.М. Спека 
Ігорь Васильович має вищу освіту, не має непогашенної судимості за 
корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у Статутному капіта-
лі Товариства. Спека Ігорь Васильович займав наступні посади в тому 
числі на протязі останніх пяти років: з вересня 1991 року по 07 вересня 
2012 року перебував на службі в органах СБУ, з 08 вересня 2012 року 
звільнений в запас, не працював. З 17 липня 2016 року по теперішній 
час працює на посаді директора з економічної безпеки ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (код, ЕДРПОУ 
01238979, м. Кривий Ріг, проспект Південний,1а), рішенням Наглядової 
Ради Товариства (протокол від 31.05.2017 року) обраний членом Прав-
ління на термін з 01 червня 2017 року по 01 червня 2018 року.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Салогуб О.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.08.02
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
“КРИВоРІЖАГЛоБуд”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
зміну складу посадових осіб) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiне акцiонерне товариство 
"Дойче Банк ДБУ" 

2. Код за ЄДРПОУ 36520434
3. Місцезнаходження 01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-495-92-14 044-495-92-55

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

https://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html

7. Вид особливої інформації Інформації про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наказом Голови Правлiння про звiльнення вiд 31.07.2017р. звiльнений 

Iванов-Бланкенбург Борислав з посади Голови Правлiння Банку. Пiдстава 
для припинення повноважень: звiльнення за власним бажанням згiдно за-
значеного Наказу. Строк, протягом якого Б. Iванов-Бланкенбург перебував 

на посадi, - з 23.10.2015р. (1 рiк 8 мiсяцiв). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Iванов-Бланкенбург Б. не має. Часткою в 
статутному капiталi та акцiями Банку не володiє. Станом на 31.07.2017р. 
нiкого не призначено (не обрано) на посаду замiсть особи, повноваження 
якої припинено.

Всi змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi 
Акцiонера.

Вiдповiдне повiдомлення опублiковано у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 02.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством.

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння ПАТ «Дойче Банк ДБУ» 
Рибенко О.В.

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 Бернд Вурт
В. о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.08.01
(дата)

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
“дойЧЕ БАНК дБу”
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Повідомлення про проведення загальних зборів 
ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«КРЕдІ АГРІКоЛЬ БАНК» 
(надалі – «Банк») повідомляє про проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 07 вересня 2017 року 
о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 
5 поверх, Конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 16 години 
00 хвилин по 16 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, – станом на 24 годину 00 хвилин 01 вересня 2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-
нерів Банку.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-
ціонерів Банку. 

3. Про затвердження додаткових угод до цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з Незалежними Членами Спостережної Ради Банку, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи уповноваженої на 
підписання таких договорів.

Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представни-
ки, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у 
відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або 
їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу.Ознайомлення з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у головно-
му офісі Банку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 523 
з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення 
Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія 
Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного – https://credit-agricole.ua/press/news

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
04.08.2017 р., № 146(2651).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
В.о. Голови Правління _______ Г.В. Жукова

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 02.08.2017 року

ПоВІдомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БЕРдЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31071312
3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, 

пр. Східний, буд. 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: (06153)60808, (06153)60808
5. Електронна поштова адреса: ocb@zhatki.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: zhatki.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину – 02.08.2017р. Назва уповноваженого органу, що прийняв 
рiшення  – Наглядова рада вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 12.04.2017. Предмет правочину: збiльшення суми Кре-
дитного договору «Кредитування траншами для корпоративних 
клiєнтiв» №010/01-04-1/244 вiд 13.09.2016 року, укладеного мiж 
АТ  «Райффайзен Банк Аваль» та Товариством у межах Генерального 
договору, на 100 000 000 (cто мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень, до 
суми 150 000 000 (cто п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень. 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства – 150 000 000 (сто п’ятдесят 
мiльйонiв) грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 282226 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 
53%.

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

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

2. Найменування посади: Голова правлiння Будянський о.В.
м.П. 03.08.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПуБЛIЧНЕ 
АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВЗП-2»

2. Код за ЄДРПОУ: 25276677
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 258-79-45,  

(044) 258-79-45
5. Електронна поштова адреса: cashpzp2@gmail.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації: http://vzp.emitents.
net.ua/

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

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв'язку із закінченням 02.08.2017 р. терміну дії повноважень 

посадової особи, як Виконуючого обов'язки директора 
ПАТ  «ВЗП-2», Наглядовою радою Товариства 02.08.2017 р. прий-
нято рішення обрати на посаду Виконуючого обов'язки директора 
ПАТ «ВЗП-2» Бандуру Андрія Миколайовича, терміном на 1 (один) 
рік. Підстава такого рішення: Протокол засідання Наглядової ради 
Товариства від 02.08.2017 року. Згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти 
років: Виконуючий обов'язки директора, директор, начальник ко-
мерційного відділу.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Виконуючий обов'язки директора Бандура А.м. 03.08.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації.

І. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕР-

НЕ ТоВАРИСТВо «КАРПАТСЬКЕ уПРАВЛІННЯ 
ГЕофІЗИЧНИХ РоБІТ» . 2.Код за ЄДРПОУ: 00138827 . 3. Міс-
цезнаходження: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.
Польова, 8А . 4.Міжміський код, телефон, факс: (0342) 77-55-63. 5.  Елек-
тронна поштова адреса: kugrvat@gmail.com 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://kugr.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. Текст Повідомлення: 
Дата прийняття рiшення: 27.06.2017. Найменування уповноваженого 

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори акціо-
нерів. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
емітента, що мiстяться в ЄДР: 02.08.2017. Повне найменування емітен-
та до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Карпатське управ-
ління геофізичних робіт». Повне найменування емітента пiсля змiни: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Карпатське управління гео-
фізичних робіт».

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Голова Правління Гуцул А.І. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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В україні вперше відбулися торги 
поставними ф’ючерсними контрактами 

на зернові
«Українська біржа» у співпраці з Державним агент-

ством резерву України запровадила торгівлю поставни-
ми ф’ючерсними контрактами на зернові. Про це в ході 
прес-конференції повідомив олег Ткаченко, Голова 
Правління «української біржі».

«Ми запропонували ринку нові інструменти – 
ф’ючерсні контракти з поставкою базового активу. 
Сьогодні виконано першу угоду, яка завершилася по-
ставкою зерна за договором. До цього часу всі строко-
ві біржові контракти на зерно, які торгувалися в Украї-
ні, були виключно розрахунковими – тобто, без 
поставки базового активу. Контракти, які почали тор-
гуватися на «Українській біржі», відрізняються тим, 
що вони закінчуються реальною зміною власника аграр-
ної продукції», – підкреслив Олег Ткаченко.

Типовий договір поставки для біржі було розроблено за 
участю експертів Проекту USAID «Трансформація фінан-
сового сектору», а специфікації ф’ючерсних контрактів та 
нову редакцію Правил торгівлі повністю узгодила Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу – 
це контракт, за яким продавець зобов’язується поставити 
базовий актив, а покупець зобов’язується оплатити та 
отримати базовий актив за погодженою ціною та в стро-
ки, обумовлені при укладанні контракту. У нашому випад-
ку поставка здійснюється шляхом перереєстрації прав 
власності на пшеницю, яка зберігається на елеваторі.

«Новий інструмент потрібен ринку, він створює ре-
альні вигоди для всіх його учасників – виробників про-
дукції, трейдерів, фінансових посередників – найголо-
внішою серед яких є можливість хеджування ризиків. 
Безумовно, ще потрібно багато зробити, щоб цей 
спробний камінь став стабільно працюючим інстру-
ментом – потрібно змінювати законодавче поле, ство-
рювати прозорий ринок з прозорим ціноутворенням. 
Маю надію, наша співпраця в цьому напрямку продовжу-
ватиметься», – прокоментував Голова НКцПфР Ти-
мур Хромаєв.

Ф’ючерсні контракти на пшеницю користуються попи-
том у світі в аграрних виробників, які з їх допомогою 
страхуються від коливань цін, або негативних трендів на 
ринку аграрної продукції. Ф’ючерсні контракти також ма-
ють попит з боку трейдерів, які заробляють на коливан-
нях цін в коротко- та довгостроковій перспективі.

Після того, як будуть відпрацьовані всі технологічні 
процеси торгівлі поставними ф’ючерсними контрактами 
на пшеницю, на «Українській біржі» є готовність запусти-
ти торгівлю контрактами на ще одну культуру   - кукурудзу.

Для реалізації Проекту запуску торгівлі строковими 
контрактами на зерно «Українська біржа» підписала ме-
морандум про взаємодію з Державним агентством ре-
зерву України (Держрезерв). Його елеватори використо-
вуються для зберігання зерна, яке є предметом договорів 
поставки, що укладаються на виконання ф’ючерсних 
контрактів.

За словами Голови держрезерву Вадима мосійчу-
ка, участь в проекті дозволить елеваторам більше за-

вантажити свої потужності. «Державні елеватори, що 
входять в систему Держрезерву є повноправними учас-
никами ринку. Вони вже зараз підтверджують наяв-
ність у себе необхідної кількості зерна для проведення 
угод, а також протягом 24 годин готові відвантажити 
його в будь-яку точку країни. Таким чином, ми підвищи-
мо прибутковість і вартість підприємств. Від цього, в 
першу чергу, виграє держава, адже мова йде не лише 
про прибуток, а й довіру до цього нового інструменту в 
цілому», – підкреслив Мосійчук.

За словами Вадима Мосійчука, на першому етапі Проек-
ту «Української біржі» будуть задіяні елеватори Миколаїв-
ської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Пер-
ші торги відбулися з поставкою пшениці на Державному 
підприємстві «Хлібна база № 76» Державного агентства ре-
зерву України, яке розташоване в Миколаївській області.

Торгівля поставними ф’ючерсами на аграрну продукцію 
сприятиме більш ефективному та справедливому ціноут-
воренню на агропродукцію та буде запобігати монополіза-
ції ринку зернових в окремих областях. Створення нових 
ринків дасть нові можливості, перш за все, середнім та 
малим фермерам, у яких немає власних елеваторів.

«Пріоритетом для «Української біржі» є не швидке 
створення ліквідності, а якісний діалог з учасниками 
ринку. Це поки що зовсім новий для України біржовий ін-
струмент, який спочатку необхідно «відпрацювати», 
перед тим як масово пропонувати його всім учасникам 
аграрного ринку – великим елеваторам, трейдерам, 
агровиробникам. Необхідно зрозуміти їх потреби, мож-
ливості й обмеження. Також для біржі наразі важливо 
протестувати не стільки біржові торги, скільки осо-
бливості обліку, відпрацювати електронний докумен-
тообіг між кінцевими покупцем та продавцем, вибуду-
вати юридичну та технологічну робочу 
модель», – підсумовує Член Біржової Ради «україн-
ської біржі» олексій Сухоруков.

Рынок акций украины в среду замедлил 
рост

Фондовый рынок Украины в среду несколько замед-
лил рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 
0,13% - до 1136,76 пункта, индекс ПФТС – на 0,12%, до 
288,32 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,17 млн грн, в том чис-
ле акциями – 6,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 92,2 млн грн, в том 
числе акциями – 0,3 млн грн.

Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули акции «Мотор 
Сичи» (+0,93%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги «Донбас-
сэнерго» (-0,63%), «Укрнафты» (-0,47%) и «Центрэнер-
го» (-0,19%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,3%) и «Мотор Сичи» (+0,5%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду снизился на 0,56% - до 617,6 пункта при объеме 
торгов 0,7 млн злотых (4,9 млн грн).

В «индексной корзине» снизились в цене акции 
«Астарты» (-2,94%) и KSG Agro (-1,88%).

Ростом завершили торги акции «Милкиленда» 
(+1,89%), «Кернела» (+1,5%) и «Агротона» (+1,3%).
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Рост розничных продаж в еврозоне 
неожиданно ускорился в июне

Розничные продажи в еврозоне повысились в июне 
2017 года на 0,5% относительно предыдущего месяца и 
на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные 
Статистического управления Европейского союза 
(Eurostat).

Таким образом, рост розничных продаж ускорился с май-
ских уровней - 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем 
и 2,4% относительного того же месяца прошло года.

Аналитики в среднем ожидали нулевого изменения 
розничных продаж в июне по сравнению с маем и повы-
шения на 2,5% в годовом выражении.

В Германии розничные продажи в позапрошлом меся-
це выросли на 1,1% после повышения на 0,5% в мае, в 
Испании подъем ускорился с 0,3% до 0,7%. Во Франции 
в июне было зафиксировано снижение на 0,3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной про-
дукции в еврозоне выросли в июне на 0,7% по сравне-
нию с маем. Объем реализации автомобильного топли-
ва увеличился на 1% в позапрошлом месяце, продажи 
одежды и обуви повысились на 1,4%, медикаментов - 
снизились на 0,2%.

В Евросоюзе в целом розничные продажи увеличи-
лись на 0,4% по сравнению с маем и на 3,1% относи-
тельно июня 2016 года.

В Великобритании продажи в июне упали на 0,3%, как 
и в мае. Максимальный месячный рост розничных про-
даж в рамках ЕС был зафиксирован в Хорватии (+5,8%) 
и Португалии (+2,4%), тогда как Литве показатель упал 
на 1,7%, в Латвии - на 0,8%.

цены на нефть снижаются из-за 
недостаточного сокращения запасов, Brent 

подешевела до $52,17
Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в чет-

верг после роста накануне, инвесторы обеспокоены не-

достаточно быстрым сокращением запасов и продол-
жающимся ростом объемов добычи в США.

Вместе с тем эксперты считают неожиданное повы-
шение загруженности НПЗ позитивным признаком, ука-
зывающим на усиление роста спроса на энергоносители 
в США.

Слабость доллара, остающегося у многомесячных 
минимумов, также сдерживает снижение нефтяных ко-
тировок.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:00 мск уменьшилась на 
19  центов (0,36%) - до $52,17 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опусти-
лась на $0,16 (0,32%) - до $49,43 за баррель.

В среду Brent подорожала на $0,58 (1,1%), до $52,36 
за баррель, WTI - на $0,43 (0,9%), до $49,59 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране 
на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Ре-
зультат оказался лучше, чем объявленное накануне 
Американским институтом нефти (API) повышение запа-
сов на 1,78 млн баррелей, но хуже, чем прогнозировав-
шееся опрошенными S&P Global Platts экспертами паде-
ние на 2,8 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится 
торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 39 тыс. бар-
релей.

Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 
2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. 
Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта 
(п. п.), до 95,4% вместо ожидавшегося сокращения на 
0,2 п.п., до 94,1%.

Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20  тыс. 
баррелей в сутки.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОФОС 8
2. ПРАТ АЙПЕК 10
3. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
5

4. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 17
5. ПРАТ БІО МЕД СКЛО 13
6. ПАТ ВЗП-2 17
7. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 7
8. ПРАТ ГАЛС-К 9
9. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 15
10. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 16
11. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 6
12. ПРАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 14
13. ТОВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» 5
14. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 11
15. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД
4

16. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 5
17. АТ ЄСК 13
18. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «РЕГІОН-КАПІТАЛ» 8
19. ПРАТ КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ 

РОБІТ
17

20. ПРАТ КАТП-1028 3

21. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ»

8

22. КОРЕНБЛІТ МИХАЙЛО 10
23. ПРАТ КОСМОС 6
24. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 12
25. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 17
26. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 16
27. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 9
28. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 9
29. ПРАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 4
30. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 7
31. ПРАТ МЕТЛАЙФ 11
32. ПРАТ МЛИБОР 10
33. ПРАТ МЛИБОР 10
34. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ 

КЕРАМІКИ 
14

35. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ 
ВИРОБІВ

11

36. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №68 8
37. ПРАТ СВІТ ДРУКУ 3
38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 2
39. ПРАТ УКРРИБА 3
40. ПАТ УНІВЕР АГРО 4
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