
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, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
від 04.12.2017 року за №1003325997 про внесення запису 
про припинення 17.10.2017 року ПрАТ «Дніпровський ме-
талургійний завод «Комінмет» (код за ЄДРПОУ: 34364937) 
за судовим рішенням про припинення юридичної особи у 
зв’язку з визнанням її банкрутом, 26.09.2017, 26.09.2017, 
904/8492/15, Господарський суд Дніпропетровської області 
та інформації, що отримана від ліквідатора товариства 
Черненченка Д.А. лист від 16.11.2017 №01-34/32-11 
(вх.№ 33906 від 20.11.2017 року), скасовано реєстрацію 
випуску акцій прат «дніпровський металургійний за-
вод «Комінмет» (код за ЄДРПОУ: 34364937). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Дніпровський мета-
лургійний завод «Комінмет» (попередня назва – ПрАТ «Дні-

пропетровський металургійний завод «Комінмет») від 
10.09.2010 року №109/04/1/10, видане Дніпропетровським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №408-Кф-С-а від 05 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, 
із змінами та доповненнями, відповідно до документів, на-
даних прат «Карпатія-тур», код за ЄДРПОУ: 33341421, 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 4, на зу-
пинення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Карпатія-Тур» – роз-
порядження № 554-Кф-З від 05 грудня 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» грудня 2017 року 
07.12.2017 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.
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 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «Завод 
«елеКтродвиГУн»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14309014

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

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zhila@nord.ua

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

WWW.nord.ua/press/electrodvig

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою значного 
контрольного (75%) пакету акцій

2. текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Завод «Електродвигун» (надалі То-

вариство) повідомляє, що 05.12.2017 року було отримано письмове 
повідом лення вих.№ 5 від 22.11.2017 року за вх № 01-01/2-37 від 05.12.2017 
року від Товариства з додатковою відповідальністю «КОРОНА НОРД» 
(надалі ТДВ «КОРОНА НОРД»), ідентифікаційний код юридичної особи 
20361817 (без правочину з іншими особами, що до узгодження дій для 
досягнення спільної мети) про набуття права власності на значний контр-
ольний пакет акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій Товариства. 
Найвища ціна придбання акцій, за якою ТДВ «КОРОНА НОРД» придбало 
акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого 
пакета акцій включно з днем набуття: 0,25 грн. за одну акцію. Дата набуття 
такого пакета 21.11.2017 року. Розмір частки акцій ТДВ «КОРОНА НОРД» 
в загальній кількості акцій до набуття значного контрольного пакета акцій 
Товариства -0,14 %. Розмір частки акцій акціонера ТДВ «КОРОНА НОРД» 
в загальній кількості акцій після набуття значного контрольного пакету 
акцій Товариства - 80,55 %. Розмір частки акцій ТДВ «КОРОНА НОРД» в 
загальній кількості голосуючих акцій змінилася 0.14% до 80.55%.

Товариство повідомляє, що 05.12.2017 року було отримано від Товари-
ства з додатковою відповідальністю «КОРОНА НОРД» (надалі ТДВ «КО-
РОНА НОРД»), ідентифікаційний код юридичної особи 20361817 письмове 
повідомлення про набуття права власності на значний контрольний пакет 
акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій Товариства у Приватно-
го акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС», ідентифікаційний код 
юридичної особи 32289675. Розмір частки акцій ПРАТ «ТОРГОВИЙ 
АЛЬЯНС» змінилася з 80.41% до 0.00%, у тому числі частка акцій 
ПРАТ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС» у загальної кількості голосуючих акцій зміни-
лася з 80.410% до 0.000%. 

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

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

3.2. Найменування посади.
директор _________________ Кiтченко Геннадiй олександрович
    М.П.

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Квазар»

2. Код за ЄДРПОУ 14314038
3. Місцезнаходження 04136, м. Київ, Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 205 34 12 044 205 34 05

5. Електронна поштова 
адреса

Pivchuk_T@kvazar.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Квазар» (далi То-

вариство) прийнято рiшення вiд 04.12.2017 року про змiну типу Товариства 
з публiчного на приватне. Затверджено нове найменування товариства з 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» (повне наймену-
вання Товариства до змiни) на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КВАЗАР» (повне найменування Товариства пiсля змiни). Затверджено нову 
редакцiю статуту Товариства та внутрiшнiх положень. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться 
в ЄДР: 06.12.2017р.

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 Смолич Олександр Сергiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.12.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КваЗар»

Шановні акціонери

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ЄвраЗ СУХа БалКа»!

(Код за ЄДРПОУ: 00191329) Місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, 
вул. Конституційна, 5

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кон-
ституційна, 5 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). 
дата проведення Загальних зборів - «27» грудня 2017 року. Загальні 
збори відбудуться у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти 
«ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий ріг, 
вул. Конституційна,11. Дата складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь в Загальних зборах Товариства - станом на 24 годину 21 грудня 
2017 року. У випадку внесення змін до Кодексу законів про працю України 
щодо визначення 25 грудня святковим (неробочим) днем, визначити дату 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 
Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 20 грудня 2017 року. Ре-
єстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 
00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних 
зборів. початок проведення Загальних зборів о 10 год. 00 хв.

порядоК денний поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

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

2. Про зміну найменування Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом 

викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів 

ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Наглядову раду 
ПрАТ  «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Ревізійну комісію 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Виконавчий орган 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Інформаційну політику 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження їх в 
новій редакції.

5. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВ-
РАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення 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 СУХА БАЛКА» 
за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 5, (офіс №112) що-
денно (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. Відповідальною особою за 
порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Генераль-
ний директор Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: 056 404-25-72). 
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних 
зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
http://sukhabalka.com/ru/.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
«УКрСоцБанК»

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 044 205 45 55 -

5. Електронна поштова 
адреса

report_stockmarket@ukrsotsbank.com

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 01.12.2017р. (Протокол №78) 

прийнято рiшення про схвалення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, 

а саме погоджено подальшу спiвпрацю мiж ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на ринкових умовах в рамках Генеральної угоди на 
передачу готiвкових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах та послуги 
iнкасацiї. Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню 
до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торго-
вому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 90,1% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: вiдсутня. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): вiдсутнє.

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 Матяш Ростислав Миколайович
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.12.2017
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».

2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_ubr/ 
7. Вид особливої інформації: рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
2. текст повідомлення 

06.12.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі по тексту – «Товариство») прийнято 
рішення (Протокол № 259 від 06.12.2017 року) про надання згоди на вчи-
нення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Сума коштів, 
що є предметом правочину, становить 7 798 000,00 гривень. Вартість акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 
31.12.2016 року) становить 152 173 000,00 гривень. Співвідношення ринко-
вої вартості коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності становить 5,12443%. 

У зв’язку з тим, що Статутом Товариства не передбаченого розкриття 
істотних умов правочину (стаття 14.3.), керуючись вимогами підпункту 3 
пункту 5 Глави 1 Розділу ІІІ «Положення про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 
03.12.2013 року, істотні умови зазначеного вище правочину, щодо вчинення 
якого є заінтересованість, не розкриваються. 

N 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.12.2017 7 798,00 152 173,00 5,12443%

3. підписи
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади: Голова правління Спренгель а.С. 
07.12.2017 року.

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «ЮнІвеС»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 

власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 

Код за ЄдрпоУ: 31802573
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Ніко-

поль, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-82-51
електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://enr.dp.ua/?page_id=41 
вид інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
05.12.2017 року, на підставі повідомлення акціонера про заміну пред-

ставника в Наглядовій раді, у складі посадових осіб емітента відбулися 
наступні зміни:

1. Припинено повноваження: Аксьонов Михайло Леонідович, представ-
ник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 
19093004), паспорт АЕ № 303502 виданий 21.05.1996 року Кіровським РВ 
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, член Наглядової ради 

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», перебував на посаді з 29.04.2016 року до 
05.12.2017 року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, 
розмір пакета акцій 0 шт., припинено повноваження у зв’язку із заміною 
представника акціонера в Наглядовій раді, підставою припинення повно-
важень є повідомлення акціонера про заміну представника в Наглядовій 
раді Товариства (отримане 05.12.2017р.), непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

2. Набуто повноважень: Мамєдов Бахтіяр, представник акціонера ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004), паспорт 
С00312291 виданий 06.05.2014 року Міністерство закордонних справ, член 
Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», набуто повноважень на тер-
мін до 29.04.2019 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: стар-
ший менеджер відділу аудиту; частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента – 0%, розмір пакета акцій 0 шт., підставою набуття повноважень є 
повідомлення акціонера про заміну представника в Наглядовій раді Това-
риства (отримане 05.12.2017р.), непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

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

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

Голова правління  ясногор олена Юріївна.

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГореСУрСи»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «вГп»

2. Код за ЄДРПОУ 01880724
3. Місцезнаходження 43020, м. Луцьк, вул. Георгiя 

Гонгадзе, 25
4. Міжміський код та телефон, 
факс 

0332 78-91-05 0332 78-91-50

5. Електронна поштова адреса i.ostapuk@vgp.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково Використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://ruta.ua/ua/sharehoders/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
06.12.2017 р. рiшенням позачергового засiдання Наглядової ради 

ПАТ «ВГП» (протокол № 23 вiд 06.12.2017р.) обрано(переобрано) Голову 
правлiння - Генерального директора Мiрецького Iллю Борисовича на но-
вий строк: 3 роки. Новий строк повноважень: з 13 грудня 2017 року. Згоди 
на розкриття паспортих даних не надав. Частка, якою володiє в статутно-
му капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
Мiрецькому Iллi Борисовичу- 0%. Iншi посади, якi обiймала обрана особа 
протягом останнiх пяти рокiв: голова наглядової ради ПАТ « Iвано-
Франкiвськголовпостач» з 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор _______ мірецький Ілля Борисович 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  06.12.2017р.
  (дата)

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"СУмиХIмпром"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. текст повідомлення
Наказом №339 вiд 05.12.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМ-

ПРОМ» Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення зна-
чного правочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №1 вiд 05.12.2017 до Договору №27/231  ДД 
вiд 23.10.2017 про виготовлення готової продукцiї з давальницької сирови-
ни мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ХIМВЕКТОР» на виготовлення го-
тової продукцiї з давальницької сировини. Загальна вартiсть виготовлення 
Готової продукцiї (сума договору) складає 913 222,32 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 83,2611%.

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 нiкiтiн дмитро васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.06
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧе пIдприЄмСтво 

«СмIлянСЬКий елеКтро меХанIЧний Завод»
повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

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

СТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «СМIЛЯНСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРО МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Ко-

робейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.semz.info

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «НВП «СЕМЗ» від 05.12.2017 року (про-

токол засідання Наглядової ради від 05.12. 2017 року) припинено повнова-
ження Члена Правління Коваля Ігоря Вікторовича, згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: заява Коваля І.В. Посадова особа не є акціонером 
товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. На посаді 
особа перебувала з 06.04.2015 року по 05.12. 2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду 
члена правління Наглядовою радою ПАТ «НВП «СЕМЗ» замість особи, повно-
важення якої припинено, нікого не обрано, посада залишається вакантною.

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

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

2. Голова правлiння  Семенов максим федорович 06.12.2017
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публічне акціонерне товариство  
«Житомирський завод «агромаш» 

(код ЄДРПОУ 00901387, адреса місцезнаходження: м.Житомир, вул. Чуд-
нівська, 104) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 27 грудня 2017 року за адресою: м. Житомир, 
вул. Чуднівська, 104, каб.№8. Реєстрація акціонерів (їх представників) 
відбудеться з 10.00 до 10.30 в день проведення та за місцем проведення 
зборів. початок зборів о 10.30. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах, 20 грудня 2017 року. Позачергові загальні 
збори акціонерів скликаються в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону 
України «Про акціонерні товариства». 

проект порядку денного (переліку питань, які виносяться на 
голосування):

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

них зборах акціонерів.

4. Затвердження передавального акту ПАТ «Житомирський завод «Агро-
маш».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки 
до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за місцезнаходженням 
товариства: м.Житомир, вул. Чуднівська, 104, каб.№8, у робочі дні ( з понеділка 
по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення 
зборів у посадової особи – голови комісії з припинення Лісовського В.Ф. 

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денно-
го: www.ztagromash.ho.ua. 

Довідки за телефоном (0412) 244-402 
наглядова рада товариства 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЖитомирСЬКий Завод «аГромаШ»

приватне аКцІонерне товариСтво «БУдІвелЬнІ теХнолоГІЇ»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21704113
3. Місцезнаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442200156
5. Електронна поштова адреса: konyushenko@v-d.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 21704113.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

II. текст повідомлення
04.12.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Бу-

дівельні Технології», код за ЄДРПОУ 21704113 (надалі – «Товариство») було 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством 
значних правочинів протягом одного року з дати прийняття даного рішення 
(Протокол № 46 від 04.12.2017 р.), а саме:

- Попередньо погодити укладання Товариством з публічним акціонерним 
товариством «Державний ощадний банк України» (надалі - АТ «Ощадбанк») 
значних правочинів щодо належного Товариству на праві власності нежит-
лового будинку - культурно-розважального центр загальною площею 
1786,0 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Володимирський узвіз, 4 
(літера В) (надалі – «Будівля»), або інших значних правочинів з АТ «Ощад-
банк» на суму, що не перевищує ринкову вартість Будівлі, які пов’язані із 
здійсненням фінансової реструктуризації грошового зобов’язання та госпо-
дарської діяльності ТОВ «Компанія «Нітеко» відповідно до Закону України 
«Про фінансову реструктуризацію» та полягають у зменшенні та/або реструк-
туризації грошового зобов’язання ТОВ «Компанія «Нітеко» перед АТ «Ощад-
банк» за укладеним між ними кредитним договором, в тому числі: договорів 
про внесення змін та доповнень до раніше укладеного Товариством з АТ 
«Ощадбанк» іпотечного договору чи договору про його розірвання, нових 
іпотечних договорів та договорів про внесення змін та доповнень до них, або 
договору, що передбачає відчуження Будівлі на користь АТ «Ощадбанк» в 
рахунок погашення заборгованості ТОВ «Компанія «Нітеко» перед АТ «Ощад-
банк» з одночасним укладанням Товариством з АТ «Ощадбанк» договору 
зворотного викупу Будівлі або договору оперативного чи фінансового лізин-
гу будівлі на строк, що становить не менше семи років, інших договорів, 

спрямованих на погашення заборгованості ТОВ «Компанія «Нітеко» перед 
АТ «Ощадбанк» за рахунок коштів та/або майна Товариства, надання Това-
риством Банку іншого забезпечення тощо, за умови, що укладення Товари-
ством з АТ «Ощадбанк» таких значних правочинів дозволить Товариству в 
подальшому використовувати Будівлю у власній господарській діяльності. 

Предмет таких договорів перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у 
розмірі, що не може перевищувати суму 230 000 000,00 грн. (Двісті тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 48 527,6 тис. грн.

Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 473,96%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 264 000 шт., кількість голосуючих 
акцій, що «утримались» - 0, проголосували «за» - 264 000 шт., «проти» - 0 
прийняття рішення.

- Попередньо погодити укладання Товариством з ТОВ «Компанія «Ніте-
ко» будь-яких договорів, за якими ТОВ «Компанія «Нітеко» зобов’язується 
компенсувати Товариству здійснені Товариством будь-які витрати, спрямо-
вані на зменшення та/або реструктуризацію грошового зобов’язання 
ТОВ «Компанія «Нітеко» перед АТ «Ощадбанк» та або пов’язані із цим.

Предмет таких договорів перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у 
розмірі, що не може перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять 
мільйонів гривень 00 копійок).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 48 527,6 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках) – 247,28%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 264 000 шт., кількість голосуючих 
акцій, що «утримались» - 0, проголосували «за» - 264 000 шт., «проти» - 0 
прийняття рішення.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з чин-
ним законодавством України.

2. Генеральний директор ______________  ткаченко о.м. 
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  07 грудня 2017 року
   (дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«БУдІвелЬнІ теХнолоГІЇ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(відомості про зміну типу акціонерного товариства) 
прат «дIпроБУдмаШина». 

Код за ЄдрпоУ 00241212
1. Місцезнаходження 01015, Київ, Лейпцигська, 15
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-75-60 немає
3. Електронна поштова адреса lifanova100@gmail.com

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

www.dibm.com.ua

текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.11.2017 р. 

прийнято рiшення про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДIПРОБУДМАШИНА» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДIПРОБУДМАШИНА» . Дата внесення змiн до ЄДР юридичних 
осiб 07.12.2017 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «паС І Ко»; 2. Код за ЄДРПОУ 24727853
3. Місцезнаходження: вул.Ярославів Вал, буд.30/18, м.Київ, 01034
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4510008, (044) 4510008
5. Електронна поштова адреса pas_ik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації www.pasko.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

07.12.2017р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 
«ПАС І КО» (протокол від 07.12.2017р.) прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме: 

- припинено повноваження Генерального директора Ляхуту Світлану 
Михайлівну (паспорт ВМ 447517, виданий 20.11.1997р. Баранівським РВ 
УМВС України в Житомирській обл.) з 07.12.2017р. на підставі протоколу 
засідання Наглядової ради від 07.12.2017р. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 13.04.2017р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Генерального директора Богданову Ольгу Ігорівну 
(паспорт СН 931249, виданий 04.09.1998р. Дніпровським РУ ГУ МВС Украї-
ни в м. Києві) з 08.12.2017р. на підставі протоколу засідання Наглядової 
ради від 07.12.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Строк, на який призначено особу: до припинення повноважень. До призна-
чення особа займала наступні посади: заступник директора з кадрових 
питань і побуту , ТОВ «ПІВНІЧ СКЛО», на даний час пенсіонер; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.2. Генеральний директор ляхута Світлана михайлів-
на 07.12.2017

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
приватне аКцІонерне товариСтво  

«СУми-авто»
2. Код за ЄДРПОУ: 03120443
3. Місцезнаходження: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 98
4. Міжміський код, телефон та факс: 0542 770467, 0542 770 467
5. Електронна поштова адреса: main@sumyavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sumy-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою 
05.12.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 05/12/2017-1 засідання Наглядової Ради Приватного Акціонерно-
го Товариства «Суми-Авто» 05.12.2017 згідно поданої Левицьким А.В. заяви. 
Посадова особа Левицький Андрій Вікторович (паспорт: серія  номер  ви-
даний  р. Не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних данних.), 

який займав посаду Генеральний директор, припинив повноваження 07 груд-
ня 2017 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 7 місяців. 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 05.12.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 05/12/2017-1 

засідання Наглядової Ради Приватного Акціонерного Товариства «Суми-
Авто» 05 грудня 2017 року згідно поданої Тішаковим В.А. заяви. Тішаков 
Володимир Анатолійович (паспорт: серія  номер  виданий  р. Не надано 
згоди фізичної особи на розкриття паспортних данних.) обрано на посаду 
Генеральний директор з 08.12.2017 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: без зазначення строку. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
III. підпис 

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

2.Генеральний директор Левицький А.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

06/12/2017
(дата) 

Шановні акціонери
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«еввІва»
 (Код за ЄДРПОУ: 40304797)

Місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «ЕВВІВА», що знаходиться за адресою: Україна, 61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 90 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «За-
гальні збори»).

дата проведення Загальних зборів - «26» грудня 2017 року. 
Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Україна, 61002, 

м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального директора.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах Товариства - 19 грудня 2017 року (станом на 24.00 ).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметь-

ся з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення 
Загальних зборів.

початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.
порядоК денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товари-
ства.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на позачергових Загальних зборах.

3. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих 

на засіданні Наглядової ради Товариства 01 грудня 2017 року (Протокол 
№12).

4. Про скасування рішень, прийнятих на позачергових Загальних зборах 
акціонерів Товариства від 21 вересня 2017 року.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової 
редакції Статуту Товариства.

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

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального 
директора, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день 
проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального 
директора. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Генеральний директор Товариства - Рогова Надія Олексіївна, 
тел. /057/ 717 99 89. 

Телефони для довідок: /057/ 717 99 89
наглядова рада товариства

Повідомлення особи, яка має намір придбати прості іменні акції пУБ-
лІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «СиГнаЇв-
СЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв», код ЄДРПОУ 
00952508, (надалі – ПАТ «СИГНАЇВСЬКИЙ КХП») згідно статті 64 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Фізична особа, Cергієнко Олег Миколайович, який не володіє простими 
іменними акціями ПАТ «СИГНАЇВСЬКИЙ КХП», повідомляє про свій намір 
придбати 2073600 штук простих іменних акцій ПАТ «СИГНАЇВСЬКИЙ КХП». 
Афілійовані з Сергієнком О.М. особи, які володіють  простими іменними 
акціями ПАТ «СИГНАЇВСЬКИЙ КХП», відсутні. 

«07» грудня 2017 року. ______________ /Сергієнко О.М./
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повідомлення 
 про виникнення особливої інформації (інформація про зміну 

складу посадових осіб) емітента
1.Повне найменування емітента: приватне аКІонерне 

товариСтво «домоБУдІвний КомБІнат №4» 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 3. Міс-
цезнаходження: 04074, м. Київ, Лугова,13; 4. Код за ЄДРПОУ: 05503160; 
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 430-96-66 6. Електронна пош това 
адреса: MV_DCK4@ukr.net; Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Посада * Прізви-
ще, ім’я, 

по 
батькові 

або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за 

ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
06.12.2017 Звільне-

но
Заступник 

Голови 
правління з 

питань 
виробництва 

ПрАТ «ДБК-4»

Вікторів-
ський 
Олег 

Олексійо-
вич

д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4» прийнято рі-

шення про припинення повноважень Заступника Голови Правління з пи-
тань виробництва Вікторівського Олега Олексійовича на підставі особис-
тої заяви, у зв’язку із звільненням з Товариства . Посадова особа на цій 
посаді перебувала з 12.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.
06.12.2017 Звільне-

но
Член правління-
н а ч а л ь н и к 
Б уд і в ел ь н о -
м о н т а ж н о г о 
управління № 1

Часни-
ковський 
Володи-

мир 
Іванович

д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.12. .2017 р.)  

 прийнято рішення про припинення повноважень члена правління- на-
чальника Будівельно-монтажного управління № 1 Часниковського Воло-
димира Івановича на підставі особистої заяви. Посадова особа на цій 
посаді перебувала з 12.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.
06.12.2017 Призна-

чено
Заступник 

Голови 
правління з 

питань 
виробництва 

ПрАТ «ДБК-4»

Часни-
ковський 
Володи-

мир 
Іванович

д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.12. .2017 р.) Часников-

ського Володимира Івановича призначено заступником Голови правління 
з питань виробництва ПрАТ «ДБК-4». Відповідно Статуту Товариства за-
ступники голови правління призначаються терміном на один рік. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
06.12.2017 Призна-

чено
член правління- 
н а ч а л ь н и к 
Б уд і в ел ь н о -
м о н т а ж н о г о 
управління № 1

Корх 
Сергій 

Михайло-
вич

д/в, д/в, д/в 0,000000

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол від 06.12. .2017 р.) Корха Сергія 

Михайловича призначено членом правління- начальником Будівельно-
монтажного управління № 1 ПрАТ «ДБК-4» Відповідно Статуту Товариства 
члени правління призначаються терміном на один рік. Посадова особа в 
правління Товариства призначена вперше. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обира-
ються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних.

Голова правління прат «дБК-4»     разсамакін андрій вікторович

вІдКрите  
аКцІонерне товариСтво 

«троттола»
Відкрите акціонерне товариство «ТРОТТОЛА» (код в ЄДРПО 

України 20835669, місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Тобілеви-
ча, 8) повідомляє про проведення позачергових загальних збо-
рів.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «09» січня 2018 
року о 10.00 за адресою: м. львів, вул. тобілевича, 8 (2-ий поверх, 
кабінет Голови комісії з припинення (перетворення)).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах: станом на 24.00 год. 24 листопада 2017 року.

 Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: 09 січня 2018 року з 09 год. 30 хв. по 09 год. 55 хв. 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації особа повинна 
пред’явити паспорт (або документ, що його замінює), представник – 
документ, що підтверджує його повноваження на участь у загальних 
зборах, оформлений згідно з чинним законодавством, та інформацію 
про акції, що належать довірителю (кількість, номінальна вартість, 
серії, номери, вид).

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

порядоК денний ЗБорІв
1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товари-

ства.
2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах 

акціонерів Товариства.
3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Про порядок (регламент) проведення зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Звіт Комісії з припинення Товариства про роботу у період з 

09 квітня 2011 року по грудень 2017 року та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Тротол-
ла» від 09 квітня 2011 року строки припинення ВАТ «Троттола» шля-
хом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю 
«Троттола».

7. Про відновлення обігу акцій Товариства.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимо-

гами Прикінцевих положень Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

9. Про затвердження статуту Товариства (нової редакції) у зв’язку 
з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами законодав-
ства та зміною форми існування акцій.

10. Про приведення у відповідність відомостей щодо акціонерів 
(засновників/учасників), що  містяться у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у відповідність із даними реєстру власників іменних цінних па-
перів.

11. Про осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів 
нової редакції статуту Товариства та вчинення дій, пов’язаних з його 
державною реєстрацією.

12. Про припинення повноважень Комісії з припинення ВАТ «Тро-
толла».

13. Про утворення Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про визначення форми контролю за фінансово-господарською 

діяльністю Товариства.
16. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-

рядку денного, акціонери, які мають право на участь у загальних 
зборах, можуть ознайомитися у робочі дні в робочий час (з 09.00 год. 
до 17.30 год. (перерва на обід з 13.00 до 14.00) за адресою: м. Львів, 
вул. Тобілевича, 8, адміністративний корпус підприємства, прий-
мальня, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. 
За забезпечення реалізації акціонерами свого права на ознайомлен-
ня з документами відповідальним призначено Бойчука Тараса Васи-
льовича. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного зборів вносяться у 
порядку та строки, встановлені чинним законодавством України та 
Статутом ВАТ «ТРОТТОЛА». Тел для довідок (032) 2371434.

Комісія з припинення ват «троттола»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «СУмСЬКе маШиноБУдIвне 
наУКово-вироБниЧе оБ'Єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1. 01.12.2017 р. 706 160 6 241 543 11,31

01.12.2017р., протокол 01/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між То-
вариством та Публічним акціонерним товариством «Сбербанк» (Далі - 
Банк) додаткової угоди до договору про відкриття кредитної лінії на суму 
26 000 000 доларів США про продовження строку кредитування до 
01.07.2018р. 

Офіційний курс НБУ станом на 01.12.2017р.: 1 долар США = 
27,16 грн. 

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 
Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість 
майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) гривень».
2. 01.12.2017 р. 107 206,495 6 241 543 1,72

01.12.2017р., протокол 01/12-2017, Наглядовою радою Товариства було 
прийнято рiшення про укладення між Товариством та Банком додаткової 
угоди до договору поруки щодо зобов’язань за кредитним договором між 
ДП «Завод ОБ та ВТ» та Банком на суму 3 947 220 доларів США про про-
довження строку дії поруки до 19.01.2020р.

Офіційний курс НБУ станом на 01.12.2017р.: 1 долар США = 
27,16 грн. 

Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином 
Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість 
майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор  цимбал о.Ю. 04.12.2017р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«таСКомБанК»

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: пУБлІЧне аКцІонерне товари-
Ство «таСКомБанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
05.12.2017 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись 

підпунктом 6.3.9.1. Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», призначено з 06.12.2017 року на посаду Заступ-
ника Голови Правління, Члена Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ТАСКОМБАНК» Єрмакова Сергія Олександровича (паспорт 000600795, 
виданий органом 3232, дата видачі 07.06.2017 року) строком на три роки. Часткою 
в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Раніше займав посади: 
Радника в ТОВ «Група ТАС», Фінансового директора, Члена Правління ПАТ «Ук-
рсоцбанк», Віце-президента ПАТ «Альфа-Банк», Віце-Президента, Директора з 
стратегії ПАТ «Альфа-Банк», заступника фінансового директора ПАТ «Альфа-
Банк». Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи 
злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

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

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

2. Голова правління _________________________ К.в. мелеш
   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.    05.12.2017 р. 
     (дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «Бта БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
1) Акціонером АТ «БТА Банк» (рішення єдиного акціонера ПАТ «БТА 

БАНК» від 04.12.2017 р.) надана згода на вчинення значного правочину 
шляхом укладення додаткової угоди до Договору про врегулювання вза-
ємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 року щодо зменшення розміру 
зобов»язань.

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: 544 033 тис.грн.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис.грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНIВ 

ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 24,83664 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 20 000 000; кількість голосуючих 

акцій: 20 000 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення: 20 000 000; кількість голосуючих акцій, 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. 

Голова правління  Безвушко Є.о. 04.12.17
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «УЖГородСЬКа вЗУттЄва фаБри-
Ка», 2. Код за ЄДРПОУ: 05502344, 3. Місцезнаходження: 88000, м.Ужгород, 
вул.Мукачiвська, 44, 4. Міжміський код, телефон та факс: (03122) 3-43-43, 
5. Електронна поштова адреса: obuv@uz.ua, 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.obuv.uz.ua

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

1. Дата прийняття рiшення 01 грудня 2017 року та найменування уповно-
важеного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - загальнi збори 
акцiонерiв. 2. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 05 грудня 2017 року. 3. Повне най-
менування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товари-
ство «Ужгородська взуттєва фабрика». 4. Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство «Ужгородська 
взуттєва фабрика».

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

Генеральний директор  товмасян вардан арамаiсович

приватне аКцІонерне товариСтво «С.в.т.а.»
01042, м.Київ, Бульвар Дружби Народів, 9

Повідомляє про проведення в порядку визначеному ч.5 ст.47 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «С.В.Т.А.», надалі Товариство, що відбудуться «23» грудня 2017 року 
о 10.00 год. за адресою: м.Київ, Бульвар дружби народів, 9 (кімната для 
переговорів). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08.00 до 
09.30 год. за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.12.2017 р. 
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт (чи інший документ, який 
дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документ, 
що підтверджує повноваження представника на участь у зборах.

порядок денний.
1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів, про обрання Голови та 

Секретаря зборів, про обрання членів лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень В.о. Директора та обрання Директора 

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, акціонери та їх повноважні представники можуть ознайомитись 
у робочі дні тижня в робочий час з 09.00 до 18.00 год. за місцезнаходженням 
Товариства, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, - в.о. директора палій Г.м. Тел.для довідок: (067) 2631590
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Повідомлення про виникненняособливоїінформації емітента
I. Загальнівідомості

1. Повненайменуванняемітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, Свiтлошахтаря, буд.4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 733-30-58 731-50-66
5. Електроннапоштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовується-

емітентом для розкриттяінформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну складу посадови-

хосібемітента.
II. Текст повідомлення

06.12.2017 року ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" отрималописьмовеповiдом-
леннявiдакцiонера - юридичної особи UMBH UKRAINIAN MACHINE BUIL-
DING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНIЄН МЕШIН БIЛДIНГ ХОЛДIНГ
ЛIМIТЕД, мiсцереєстрацiїФемiстоклiДервi 3, ДЖУЛIЯ ХАУС, 1066, Нiкосiя,
Кiпр, реєстрацiйний код - НЕ 211666) про припиненняповноваженьвiдклика-
ногоакцiонером члена Наглядової ради Товариства - представникаакцiоне-
ра-юридичної особи UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LI-
MITED (ЮМБХЮКРЕЙНIЄН МЕШIН БIЛДIНГ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД) Нестерен-
ко МиколиМиколайовича (паспорт серiї ЕК № 624852, виданий 17.12.1997
року Попаснянським РВ УМВС України в Луганськiйобластi), з моменту от-
римання ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" письмовогоповiдомленнявiдакцiонера,
тобто з "06" грудня 2017 року.АкцiямиТовариствапосадова особа не воло-
дiє. Непогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочинивiдсутня. Тер-
мiнперебування на посадi: з 24 квiтня 2017 року до 06 грудня 2017 року.

06.12.2017 року ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" отрималописьмовеповiдом-
леннявiдакцiонера - юридичної особи UMBH UKRAINIAN MACHINE BUIL-
DING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНIЄН МЕШIН БIЛДIНГ ХОЛДIНГ ЛI-
МIТЕД, мiсцереєстрацiїФемiстоклiДервi 3, ДЖУЛIЯ ХАУС, 1066, Нiкосiя,
Кiпр, реєстрацiйний код - НЕ 211666) про набуттяповноваженьновим членом
Наглядової ради - представникомакцiонера-юридичної особи UMBH UKRA-
INIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНIЄНМЕШIН
БIЛДIНГ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД) СахарукомДмитромВолодимировичем (паспорт
серiї СА № 027208, виданийТокмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiйоб-
ластi 02.09.1995 року), з моменту отримання ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" пись-
мовогоповiдомленнявiдакцiонера, тобто з "06" грудня 2017 року.АкцiямиТо-
вариствапосадова особа не володiє. Непогашенасудимiсть за корисливi та
посадовiзлочинивiдсутня. Строк, на якийпризначенопосадову особу - до
наступнихрiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства, або до вiдкликання
(замiни) акцiонером-юридичноюособоюUMBH UKRAINIAN MACHINE BUIL-
DING HOLDING LIMITED (ЮМБХЮКРЕЙНIЄНМЕШIНБIЛДIНГХОЛДIНГЛIМI-
ТЕД). Iншi посади, якi обiймалапосадоваособапротягомостаннiхп'ятирокiв:
05.2011 - 08.2014 р.р. - ДиректорзправовогозабезпеченняТОВ "ДТЕК" (пiсля-
перейменування - ТОВ "ДТЕКЕНЕРГО"); 08.2014 - 10.2017 р.р. - Виконавчий-
директорТОВ "ДТЕКЕНЕРГО"; з 28.10. 2016 р. потеперiшнiйчас - Генераль-
нийдиректорТОВ "ДТЕКЕНЕРГО". АкцiонерТоваристваобмеживповнова-
женнясвогопредставникаякчленаНаглядовоїрадиТоваристванапiдставi Нас-
тановакцiонерачленуНаглядовоїрадиПАТ "СВIТЛОШАХТАРЯ" - представни-
ку UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (копiяНаста-
новнадiслананаадресуТовариства). Настановидiють на весь час дiїповнова-
женьПредставникаакцiонера - члена Наглядової ради Товаристваабо до да-
ти, коли вони будутьскасованi на пiдставiписьмовогоПовiдомленняакцiоне-
ра, надiсланогона адресу представника та Товариства. 

III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, що-

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідно-
іззаконодавством. 

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М. 07.12.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

(код ЄДРПОУ 05450044, місцезнаходження: Україна, 10001, Жито-
мирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок

15-А)
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" відбудуть-
ся "15" січня 2018 року за адресою: Україна, 10001, Житомирська обл.,
місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-А, кабінет
директора №1.

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться

з 10-00 до 10-45 год. "15" січня 2018 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "09" січня 2018  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом його реорганізації (перетворення)
в Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА".

5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом перет-
ворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (надалі - Комісія), обран-
ня персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на това-
риство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення до-
ручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо ре-
організації Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" в зв'язку з
його припиненням шляхом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" у акціонерів,
які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шля-
хом його перетворення.

11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випуще-
них ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою від-
повідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом
за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 10001, Жито-
мирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-
А, в кабінеті №2 головного бухгалтера у робочі дні з 10:00 години до 16:00
години (а в день проведення зборів без подання письмового запиту - та-
кож у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково
зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище,
ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних й-
ому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).
Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -  голов-
ний бухгалтер Iщенко Таiсiя Євгенiвна. Телефони для довідок: (0412)
361487.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.ztpusk.ho.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"
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Повідомлення про виникненняособливоїінформації емітента
I. Загальнівідомості

1. Повненайменуванняемітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м. Харкiв, Свiтлошахтаря, буд.4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 733-30-58 731-50-66
5. Електроннапоштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовується-

емітентом для розкриттяінформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну складу посадови-

хосібемітента.
II. Текст повідомлення

06.12.2017 року ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" отрималописьмовеповiдом-
леннявiдакцiонера - юридичної особи UMBH UKRAINIAN MACHINE BUIL-
DING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНIЄН МЕШIН БIЛДIНГ ХОЛДIНГ
ЛIМIТЕД, мiсцереєстрацiїФемiстоклiДервi 3, ДЖУЛIЯ ХАУС, 1066, Нiкосiя,
Кiпр, реєстрацiйний код - НЕ 211666) про припиненняповноваженьвiдклика-
ногоакцiонером члена Наглядової ради Товариства - представникаакцiоне-
ра-юридичної особи UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LI-
MITED (ЮМБХЮКРЕЙНIЄН МЕШIН БIЛДIНГ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД) Нестерен-
ко МиколиМиколайовича (паспорт серiї ЕК № 624852, виданий 17.12.1997
року Попаснянським РВ УМВС України в Луганськiйобластi), з моменту от-
римання ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" письмовогоповiдомленнявiдакцiонера,
тобто з "06" грудня 2017 року.АкцiямиТовариствапосадова особа не воло-
дiє. Непогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочинивiдсутня. Тер-
мiнперебування на посадi: з 24 квiтня 2017 року до 06 грудня 2017 року.

06.12.2017 року ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" отрималописьмовеповiдом-
леннявiдакцiонера - юридичної особи UMBH UKRAINIAN MACHINE BUIL-
DING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНIЄН МЕШIН БIЛДIНГ ХОЛДIНГ ЛI-
МIТЕД, мiсцереєстрацiїФемiстоклiДервi 3, ДЖУЛIЯ ХАУС, 1066, Нiкосiя,
Кiпр, реєстрацiйний код - НЕ 211666) про набуттяповноваженьновим членом
Наглядової ради - представникомакцiонера-юридичної особи UMBH UKRA-
INIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНIЄНМЕШIН
БIЛДIНГ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД) СахарукомДмитромВолодимировичем (паспорт
серiї СА № 027208, виданийТокмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiйоб-
ластi 02.09.1995 року), з моменту отримання ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" пись-
мовогоповiдомленнявiдакцiонера, тобто з "06" грудня 2017 року.АкцiямиТо-
вариствапосадова особа не володiє. Непогашенасудимiсть за корисливi та
посадовiзлочинивiдсутня. Строк, на якийпризначенопосадову особу - до
наступнихрiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства, або до вiдкликання
(замiни) акцiонером-юридичноюособоюUMBH UKRAINIAN MACHINE BUIL-
DING HOLDING LIMITED (ЮМБХЮКРЕЙНIЄНМЕШIНБIЛДIНГХОЛДIНГЛIМI-
ТЕД). Iншi посади, якi обiймалапосадоваособапротягомостаннiхп'ятирокiв:
05.2011 - 08.2014 р.р. - ДиректорзправовогозабезпеченняТОВ "ДТЕК" (пiсля-
перейменування - ТОВ "ДТЕКЕНЕРГО"); 08.2014 - 10.2017 р.р. - Виконавчий-
директорТОВ "ДТЕКЕНЕРГО"; з 28.10. 2016 р. потеперiшнiйчас - Генераль-
нийдиректорТОВ "ДТЕКЕНЕРГО". АкцiонерТоваристваобмеживповнова-
женнясвогопредставникаякчленаНаглядовоїрадиТоваристванапiдставi Нас-
тановакцiонерачленуНаглядовоїрадиПАТ "СВIТЛОШАХТАРЯ" - представни-
ку UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (копiяНаста-
новнадiслананаадресуТовариства). Настановидiють на весь час дiїповнова-
женьПредставникаакцiонера - члена Наглядової ради Товаристваабо до да-
ти, коли вони будутьскасованi на пiдставiписьмовогоПовiдомленняакцiоне-
ра, надiсланогона адресу представника та Товариства. 

III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, що-

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідно-
іззаконодавством. 

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М. 07.12.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

(код ЄДРПОУ 05450044, місцезнаходження: Україна, 10001, Жито-
мирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок

15-А)
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" відбудуть-
ся "15" січня 2018 року за адресою: Україна, 10001, Житомирська обл.,
місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-А, кабінет
директора №1.

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться

з 10-00 до 10-45 год. "15" січня 2018 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "09" січня 2018  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом його реорганізації (перетворення)
в Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА".

5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом перет-
ворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (надалі - Комісія), обран-
ня персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на това-
риство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення до-
ручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо ре-
організації Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" в зв'язку з
його припиненням шляхом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" у акціонерів,
які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шля-
хом його перетворення.

11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випуще-
них ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою від-
повідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом
за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 10001, Жито-
мирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-
А, в кабінеті №2 головного бухгалтера у робочі дні з 10:00 години до 16:00
години (а в день проведення зборів без подання письмового запиту - та-
кож у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково
зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище,
ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних й-
ому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).
Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -  голов-
ний бухгалтер Iщенко Таiсiя Євгенiвна. Телефони для довідок: (0412)
361487.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.ztpusk.ho.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"
(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд.2, код за ЄДРПОУ

00187375)
Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних

валків" (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 10.01.2018р. о 15-30 за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 10.01.2018 р. з
14-30 до 15-15 години за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів

та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів
акціонерів.

2. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій

редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції
Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'яза-
них із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

4. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ ДЗПВ "Про загальні збори
акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію" в новій редак-
ції.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-
риства.

6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії  Това-
риства.

7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на го-
лосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах - станом на  24 годину 03.01.2018 р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представ-
никам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноважен-
ня, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загаль-
них зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро ПАТ
ДЗПВ за адресою: 49023, м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, кімната 1, у
робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Начальник юридичного бюро Меркович
Богдан Валерійович. 

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23. 
Адреса веб-сайту: http://ucap.dp.ua/00187375/

ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АВІАКОМПАНІЯ БУКОВИНА"

повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради позачергові за-
гальні збори акціонерів товариства відбудуться 26 грудня 2017р. о 10.00
год. за місцезнаходженням товариства: Чернівецька обл., м. Чернівці,
вул. Чкалова, б.30 у приміщенні адмінбудівлі, кабінет №24. Реєстра-
ція учасників зборів буде проводитись з 9:15 до  9:50 в день та за місцем
проведення зборів. Право на участь у зборах мають особи, які включені в
перелік акціонерів станом на 19.12.2017р. З матеріалами з питань поряд-
ку денного зборів акціонери можуть ознайомитися в робочі дні з 1000 до
1200 год. звернувшись за місцезнаходженням товариства (кабінет Голови
правління приміщення адмінбудівлі) до Голови правління Ілюка Р.Ф. та у
день зборів - за місцем проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки,
на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, що виносяться на голосування, згідно порядком денним,
http://chvat.chv.ua/Bukavia.html.

Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-

ціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акці-

онерів. 
3. Затвердження регламенту позачергових загальних  зборів акціонерів.  
4. Про зміну місцезнаходження товариства.
5. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової ре-

дакції Статуту. 
6. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Стату-

ту та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

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, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 06.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 06.12.2017 на суму
66 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 50 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 44 000 тис. грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 20,06%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

07.12.2017

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«ШоСтКинСЬКе автотранСпортне 
пІдприЄмСтво 15909»

відомості  
про зміну типу акціонерного товариства

№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Повне найменування 
акціонерного товариства 

до зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4

06.12.2017 Публічне акціонерне 
товариство "Шосткинське 

автотранспортне 
підприємство 15909"

Приватне акціонерне 
товариство "Шосткинське 

автотранспортне підприєм-
ство 15909"

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Шосткинське АТП 15909», 
які відбулися 05.12.2017 р. (Протокол № 2 від 05.12.2017 р.) прийняли рі-
шення про зміну типу та найменування акціонерного товариства.

Публічне акціонерне товариство «Шосткинське автотранспортне під-
приємство 15909» після державної реєстрації відповідних змін до відо-
мостей в ЄДР, яка відбулася 06.12.2017 р., стало приватним акціонерним 
товариством «Шосткинське автотранспортне підприємство 15909» (скоро-
чена назва АТ «Шосткинське АТП 15909»).

Голова правління ат «Шосткинське атп 15909»       довбиш Ю.м.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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До відома акціонерів 
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"
(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд.2, код за ЄДРПОУ

00187375)
Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних

валків" (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 10.01.2018р. о 15-30 за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 10.01.2018 р. з
14-30 до 15-15 години за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів

та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів
акціонерів.

2. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій

редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції
Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'яза-
них із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

4. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ ДЗПВ "Про загальні збори
акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію" в новій редак-
ції.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-
риства.

6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії  Това-
риства.

7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на го-
лосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах - станом на  24 годину 03.01.2018 р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представ-
никам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноважен-
ня, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загаль-
них зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро ПАТ
ДЗПВ за адресою: 49023, м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, кімната 1, у
робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Начальник юридичного бюро Меркович
Богдан Валерійович. 

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23. 
Адреса веб-сайту: http://ucap.dp.ua/00187375/

ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АВІАКОМПАНІЯ БУКОВИНА"

повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради позачергові за-
гальні збори акціонерів товариства відбудуться 26 грудня 2017р. о 10.00
год. за місцезнаходженням товариства: Чернівецька обл., м. Чернівці,
вул. Чкалова, б.30 у приміщенні адмінбудівлі, кабінет №24. Реєстра-
ція учасників зборів буде проводитись з 9:15 до  9:50 в день та за місцем
проведення зборів. Право на участь у зборах мають особи, які включені в
перелік акціонерів станом на 19.12.2017р. З матеріалами з питань поряд-
ку денного зборів акціонери можуть ознайомитися в робочі дні з 1000 до
1200 год. звернувшись за місцезнаходженням товариства (кабінет Голови
правління приміщення адмінбудівлі) до Голови правління Ілюка Р.Ф. та у
день зборів - за місцем проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки,
на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з пи-
тань, що виносяться на голосування, згідно порядком денним,
http://chvat.chv.ua/Bukavia.html.

Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-

ціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акці-

онерів. 
3. Затвердження регламенту позачергових загальних  зборів акціонерів.  
4. Про зміну місцезнаходження товариства.
5. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової ре-

дакції Статуту. 
6. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Стату-

ту та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

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, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 06.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 06.12.2017 на суму
66 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 50 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 44 000 тис. грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 20,06%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

07.12.2017
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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 

«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»
2. Код за ЄДРПОУ: 14311181
3. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, Полковника Шутова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-08-74, (044) 458-20-52
5. Електронна поштова адреса: reception@analitpribor.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.analitpribor.com.ua/
informaciya-emitenta/ 

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

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 06.12.2017 р. прийнято рішення достро-

ково припинити повноваження Генерального директора Товариства Ремеза 
Валерія Васильовича 07.12.2017 р. Підстава такого рішення: рішення На-
глядової ради Товариства від 06.12.2017 р. (Протокол № 06/12), заява Ре-

меза В.В. про звільнення за власним бажанням. Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді Генерального директора Товариства з 11.10.2017 р. Акціями Товариства 
не володіє.

Наглядовою радою Товариства 06.12.2017 р. прийнято рішення обрати 
на посаду Генерального директора Товариства Мушинського Вадима Ва-
лентиновича з 08.12.2017 р. Підстава такого рішення: рішення Наглядової 
ради Товариства від 06.12.2017 р. (Протокол № 06/12), заява Мушинсько-
го В.В. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: працівник органів внутріш-
ніх справ, менеджер, провідний менеджер, начальник відділу, генеральний 
директор.

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

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

2. Генеральний директор  ремез в.в. 
06.12.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«КиЇвСЬКий Завод «аналIтприлад»

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Квазар»

2. Місцезнаходження 04136, мiсто Київ, Пiвчнiчно 
- сирецька, 3

3. Код за ЄДРПОУ 14314038
4. Міжміський код та телефон, факс 044 205-34-12 044 205-34-05
5. Електронна поштова адреса Pivchuk_T@kvazar.com
6. Повідомлення розміщено у 
загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії:

05.12.2017р.

7. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет: 05.12.2017р.
http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18
0&Itemid=250

відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.12.2017р. припинено 

повноваження члена ревiзiйної комiсiї, голови Ревiзiйної комiсiї Осад-
чої Свiтлани Олександрiвни паспорт серiя МЕ №045108 виданий 
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.06.2002р., яка володiє 
0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному 
складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 30.06.2016р. Нiкого не 

призначено (не обрано) на посаду замiсть особи повноваження якої 
припинено. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.12.2017р. 
припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї, заступника голови 
Ревiзiйної комiсiї Шмакової Марiї Юрiївни, вiдсутня згода на розкриття 
персональних даних, яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала 
на посадi з 30.06.2016р. Нiкого не призначено (не обрано) на посаду 
замiсть особи повноваження якої припинено. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 04.12.2017р. припинено повноваження члена 
ревiзiйної комiсiї, секретаря Ревiзiйної комiсiї Омельчук Лариси 
Володимирiвни паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в 
статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадо-
вих осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Перебувала на посадi з 30.06.2016р. Нiкого не призначено 
(не обрано) на посаду замiсть особи повноваження якої припинено.

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів.

Голова правління  Смолич О.С.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КваЗар»

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

нерухомістю) емітента
I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 13857564
3. Місцезнаходження: 69037, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, 

вулиця Незалежної України, будинок 39Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 225-18-08, 225-18-32
5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II.текст повідомлення

У зв'язку з поданою заявою вiд 05.12.2017 на переведення на iншу 
посаду та згiдно з рiшенням Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (прото-
кол вiд 05.12.2017р.), прийнятого на пiдставi п.21.1.32 Статуту Банку, 
припинено повноваження 05.12.2017 Головного бухгалтера Гребешкової 
Тамари Василiвни. Гребешкова Тамара Василiвна (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) пакетом акцiй АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Перебувала на посадi Головного бух-
галтера АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» з 28.04.1999. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» ( протокол вiд 
05.12.2017р.), прийнятого на пiдставi п.21.1.32 Статуту Банку, призначе-
но з 06.12.2017 виконуючим обов'язки Головного бухгалтера 
АКБ  «IНДУСТРIАЛБАНК» Стоянова Степана Степановича на термiн –до 
погодження Нацiональним банком України. Стоянов Степан Степанович 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) паке-
том акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Стоянов Степан Степанович обiймав посади: 2007-2013 - Заступ-
ник начальника Управлiння бухгалтерського облiку та податкiв АБ «ЕКС-
ПРЕС – БАНК»; 28.03.2013 - 30.11.2017 Головний бухгалтер АБ «ЕКС-
ПРЕС – БАНК»; 01.12.2017-05.12.2017 - Директор Департаменту 
бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Голова правлiння Букрєєв михайло 
Юрiйович 06.12.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
аКцIонерний КомерцIйний БанК «IндУСтрIалБанК»
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1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА» 12
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» 14
3. ПАТ БТА БАНК 8
4. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 5
5. ПАТ ВГП 4
6. ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА 5
7. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 12
8. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 7
9. ПРАТ ЕВВІВА 6

10. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 3
11. ПРАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 2
12. ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 11
13. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 5
14. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» 2
15. ПАТ ЗОРЯ 9
16. ПАТ ЗОРЯ 9
17. ПАТ КВАЗАР 2
18. ПАТ КВАЗАР 14
19. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» 14
20. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 12
21. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 10
22. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 10
23. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 10
24. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 10
25. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 13
26. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 13
27. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 13
28. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 13
29. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 13
30. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 13
31. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 8
32. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 10
33. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРО МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД»
4

34. ПРАТ ПАС І КО 6
35. ПРАТ С.В.Т.А. 9
36. ПАТ СИГНАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 6
37. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 4
38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 3
39. ПРАТ СУМИ-АВТО 6
40. ПАТ СУМИХІМПРОМ 4
41. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 8
42. ПАТ ТАСКОМБАНК 8
43. ВАТ ТРОТТОЛА 7
44. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 9
45. ПАТ УКРСОЦБАНК 3
46. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 11
47. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15909 12

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17304
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
07.12.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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