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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 05 жовтня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

прийнято рішення
із зауваженнями

2. Про затвердження Планів дій за заходами, передбаченими Комплексною програмою роз-
витку фінансового сектору України до 2020 року

прийнято рішення

3. Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

4. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2017рік 

прийнято рішення

5. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку з питань провадження діяльності фондовими біржами (щодо 
використання печаток)» 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

6. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
Акціонерно-комерційного банку «ЛЬВІВ»

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства «АЛЬТБАНК»

прийнято рішення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих Прат «Клесівська пересувна механізована 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

колона – 177» (34550, Рівненська область, Сарненський 
район, смт. Клесів, вул. Чайковського, 32, код за ЄДРПОУ: 
01037376) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Клесівська пересувна механізована коло-
на – 177» – розпорядження № 421-КФ-З від 05 жовтня 
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: 

«09» вересня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами), та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих Пат «Ніжинбудмеханізація» 
(16600, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Шевченка, 90, 
код за ЄДРПОУ: 01037749) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПАТ «Ніжинбудмеханізація» (код за 
ЄДРПОУ: 01037749) – розпорядження №420-КФ-З від 
05 жовтня 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: 

«09» жовтня 2017 року.

06.10.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Інформація щодо ліквідації

ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо 
веНЧУРНоГо ПайовоГо 

ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ «еСКо-
КлаССІК» товаРиСтва З оБМеЖеНоЮ 

вІдПовІдалЬНІСтЮ «КоМПаНІя З 
УПРавлІННя аКтиваМи «еСКо-КаПІтал»

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35677371, код ЄДРІСІ – 23300463)
Ліквідаційна комісія ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕН-

ЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЕСКО-КЛАССІК» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПІТАЛ» повідомляє, що Загаль-
ними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-
КАПІТАЛ» (далі –Товариство) (Протокол№ 02/10/2017Л від 

02.10.2017 р.) прийнято рішення про ліквідацію ЗАКРИТОГО НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ФОНДУ «ЕСКО-КЛАССІК» (код ЄДРІСІ – 23300463) у зв’язку з тим, що 
Товариством отримано повідомлення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі – Комісія) з вихідним номером 
№  11/04/16807 від 31.08.2017 року у якому містилась інформація про 
прийняття Комісією розпорядження №0346-СІ від 30.08.2017 року, 
яким визнано Фонд таким, що не відповідає вимогам щодо мінімаль-
ного обсягу активів інституту спільного інвестування.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду два місяці з 
наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкова-
ному видання Комісії. Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною 
комісією Фонду в письмовій формі в робочі дні за місцезнаходженням 
Ліквідаційної комісії: 03680, м.Київ, Охтирський провулок, будинок 7, 
корпус 2. 

Контактний телефон ліквідаційної комісії – 044 3320287

Голова ліквідаційної комісії  василевський Є. Р.

додаток 1 до протоколу засідання Наглядової ї ради 
Пат «КоМПаНІя РоСтоК» від 04 жовтня 2017р. №7

ПовІдоМлеННя ПРо ПРоведеННя ПоЗаЧеРГовиХ ЗаГалЬНиХ 
ЗБоРІв аКЦІоНеРІв ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва

«КоМПаНІя РоСтоК»
Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 00227560.
Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул.Івана Лепсе, 4.
Позачергові загальні збори (далі – Загальні збори) акціонерів товари-

ства відбудуться 16 листопада 2017 року о 14.00 за адресою: м.Київ, 
вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
16 листопада 2017 року з 12.00 до 13.45 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складений станом на 24 годину 13 листопада 2017 року за три робочих дні 
до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного ак-
ціонера.

Перелік питань, що включені до проекту порядку денного:
1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення За-

гальних зборів.
2. Про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерно-

го товариства на приватне акціонерне товариство.
3. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товари-

ства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із зміною типу та 
найменування Товариства та приведення у відповідність зі змінами в за-

конодавстві України. Уповноваження осіб щодо державної реєстрації від-
повідних змін.

4. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Това-
риства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду То-
вариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства 
шляхом викладення положень у новій редакції у зв’язку зі зміною типу та 
найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в за-
конодавстві України.

Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів 
ПАТ«КОМПАНІЯ РОСТОК», і є дійсним на дату проведення зборів; довіре-
ність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо 
це необхідно).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за 
адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.454-04-74.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за двадцять днів до проведення загальних зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів.

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

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - Голова Правління ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК».

довідки за телефоном: (044) 454-04-74.  Правління

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоМПаНІя РоСтоК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕРЛАН"
2. Код за ЄДРПОУ 24616119
3. Місцезнаходження 52001, Днiпропетровська обл., 

Днiпровський р-н., м. Пiдгородне, 
вул. Каштанова, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та факс 0567899401 0567899401
5. Електронна поштова адреса yuliya.zaderiy@biola.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/24616119/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-

риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента СЛIНФОРД 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (SLINFORD INVESTMENTS LIMITED), 

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 146159, 

мiсцезнаходження - Фiлокiпру, 4, ЗЕНIА ЕЛЕНI, КОРТ А, 3032 Кiпр, 
Лiмассол, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй - 15.469983 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 15.470693 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй - 0%.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-
риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента СОФIТ ВЕНЧЕРЗ 
ЛТД. (SOFET VENTURES LTD.),

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 39651,

мiсцезнаходження - Mapp Street, буд.1, Belize City, 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-

кету акцiй - 14.058657 %. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 

пакету акцiй – 0 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 

розмiру пакету акцiй – 14.059302 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

змiни розмiру пакету акцiй - 0%.
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-

риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента ЕВЕРРIН 
КОММЕРШIАЛ С.А. (EVERRIN COMMERCIAL S.A.),

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 539095,

мiсцезнаходження - Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, 
P.O.  Box 71, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй - 12.307102 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 12.307667 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй - 0%.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-
риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента ЕЛБРОУФ 
IНТЕРНАШIОНАЛ КОРП.,

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 603497,

мiсцезнаходження - Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вiкхемз Кей 1, Роуд 
Таун, м.Тортола, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй - 11.209712 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 11.210226 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй - 0%.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-
риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента СОПРЕССО 
ХОЛДIНГ ЛТД (SOPRESSO HOLDING LTD), 

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - HE 366818, 

мiсцезнаходження - Арх. Макарiу III, 113, 1-й поверх, Кiпр, м. Лiмассол, 
3021, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй – 0 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 21.646309 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй – 21.647302 %.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-
риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента МЕРВIНАЛО 
ХОЛДIНГ ЛТД (MERVINALO HOLDING LTD), 

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 366177, 

мiсцезнаходження - Арх. Макарiу III, 113, 1-й поверх, Кiпр, Лiмассол, 
3021, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй – 0 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 20.330298 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй – 20.331231%.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “еРлаН”
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ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-
риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента ВОЛЕНIО ХОЛДIНГ 
ЛТД (VOLENIO HOLDING LTD), 

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 366052, 

мiсцезнаходження - Арх. Макарiу III, , буд.113, оф.1-й поверх, Кiпр, 
Лiмассол, 3021, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй – 0 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 19.762875 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй – 19.763782 %.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-
риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента АДВОРЕС ХОЛДIНГ 
ЛТД (ADVORES HOLDING LTD), 

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 366176, 

мiсцезнаходження - Арх. Макарiу III, 113, 1-й поверх, Кiпр, Лiмассол, 
3021, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй – 0 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 19.232909 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй – 19.233791%.

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕРЛАН» (надалi - Това-
риство або Емiтент) 05.10.2017 року отримано iнформацiю вiд особи, яка 
здiйснює облiк прав власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi 
України, а саме реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (надалi Реєстр), 
який складено станом на 25.09.2017 року (вих.№143516зв вiд 
28.09.2017 року), вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Реєстрi, пакет 
власника, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, 
змiнився i став бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи - нерезидента САЙТЕФЕЛI 
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (CITAFELI INVESTMENTS LTD), 

iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реє-
стру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської 
дiяльностi - 366179, 

мiсцезнаходження - Арх. Макарiу III, 113, 1-й поверх, Кiпр, Лiмассол, 
3021, 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй – 0 %. 

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй – 19.022953 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй – 0 %.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй – 19.023826%.

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 Скрябiн I.в.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.10.2017
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДIВI БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.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 зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 99 вiд 05.10.2017 р.) 

прийняла рiшення про припинення повноважень Долуди Iгоря Iвановича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) з посади Заступника Го-
лови Правлiння банку на пiдставi його заяви про звiльнення за власним 
бажанням. Часткою в статутному капiталi емiтента Долуда I.I. не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
Заступника Голови Правлiння Долуда I.I. перебував з 06.06.2016 р. по 
05.10.2017 р. Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, 
нiкого не призначено.

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

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

т.в.о. Голови Правління Пат «дІвІ БаНК» а.М. Бузілов

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дIвI БаНК»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«еНРаН»

2. Код за ЄДРПОУ 01198760 
3 .Місцезнаходження 03057 м. Київ вУлиЦя о. довЖеНКа, буди-

нок  14/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)450-12-16 ,500-49-78
5. Електронна поштова адреса office@enran.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

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

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

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. На підставі Договору № 0929/01БД-17/01БВ міни цінних паперів від 
29.09.2017р. частка акцій у Статутному капіталі Товариства одного з акціоне-
рів збільшилось з 9,749875 відсотків (155 998 акцій на суму 3 899 950,00 грн.) 
до 19,9999 відсотків (319 998 акцій на суму 7 999 950,00грн.).

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

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

Голова правління   Бовсуновський андрій Юрійович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 М. П. 
  05 жовтня 2017р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «еНРаН»
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ПовІдоМлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУК-

ТСЕРВІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ-

СЕРВІС» (надалі ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» або Това-
риство) повідомляє Вас, що 10 листопада 2017 року о 13.00 годині за 
адресою: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузе-
вий, 80, приміщення актової зали, відбудуться загальні збори акціонерів 
Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 10 листопада 2017 року з 12.20 год. до 12.50 год. за адресою: 
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, примі-
щення актової зали.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 06.11.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правлін-
ня ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» Малюченко Тетяна Олек-
сіївна. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 09 листопада 2017 року 
(включно) у робочі дні, з понеділка по четвер з 10.00 год. до 16.00 год., в 
п'ятницю з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15  год.) 
за адресою: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузе-
вий,  80, ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС». Контактна особа — 
головний бухгалтер пані Литвиненко Зінаїда Іванівна. Телефон для дові-
док: (0536) 79-26-42, (0536) 79-26-05.

10 листопада 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься 
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: knps.pp.ua.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат «КРеМеНЧУКНаФтоПРодУКтСеРвІС» (тис. грн.)

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 33071 32609
В тому числі:
Основні засоби 608 579
Довгострокові фінансові інвестиції 27886 27886
Запаси 30 21
Сумарна дебіторська заборгованість 3691 2957
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 311
Нерозподілений прибуток -53508 -53082
Власний капітал 12230 12656
Статутний капітал 63176 63176
Довгострокові зобов’язання 106 126
Поточні зобов’язання 20719 19818
Чистий прибуток (збиток) -426 -432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12033604 12033604
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Пат «КРеМеНЧУКНаФтоПРодУКтСеРвІС»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КРеМеНЧУКНаФтоПРодУКтСеРвІС»

Приватне акцiонерне товариство «Житомирагрохім» (код за 
ЄДРПОУ 05488443, місцезнаходження: 10001, Житомирська область, 
м. Житомир, вул. Київська, 77) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які призначені на 17 листопа-
да 2017 року за адресою: 10001, Житомирська область, м. Житомир, 
вул. Київська, 77 оф. 52. Початок зборів о 12.00 год. Реєстрація учасни-
ків зборів відбудеться 17.11.2017 р. за місцем проведення зборів, початок 
реєстрації о 11.00 год., закінчення реєстрації - о 11.55 год.

ПоРядоК деННий:
1) Обрання лічильної комісії. 
2) Обрання Голови та секретаря Зборів.
3) Про порядок та спосіб затвердження бюлетенів для голосування/для 

кумулятивного голосування.
4) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради .
5) Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 

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

6) Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції.

Акціонери під час підготовки до Зборів можуть ознайомитися з матеріа-
лами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, 
на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового за-
питу, у робочий час (з 9.00 до 17.00) та робочі дні (з понеділка по п’ятницю) 
за місцезнаходженням Товариства: 10001, Житомирська область, м. Жито-
мир, вул. Київська, 77, оф. 52. Посадова особа, відповідальна за ознайом-
лення акціонерів з документами: директор Єфимець Володимир Леонідо-
вич, тел.: 0412 55-83-99. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах: 13.17.2017 р. Адреса власного веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: http://05488443.pat.ua/emitents 

Наглядова рада товариства.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЖитоМиРаГРоХІМ»
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до УваГи аКЦІоНеРІв
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«РеЗоНаНС»!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РеЗоНаНС» (далі Товари-

ство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого: 
50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, для чого у відпо-
відності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

1). Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів — 13 лис-
топада 2017 року.

Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів — 
11 годин 00 хвилин.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 50069, 
місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачер-
гових загальних зборах акціонерів. 

Час початку реєстрації — 10 годин 00 хвилин 13 листопада 2017 року.
Час закінчення реєстрації — 10 годин 50 хвилин 13 листопада 2017 року.
Місце проведення реєстрації — 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Мерку-

лова, будинок 13-А, кімната 202.
Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти 

як акціонери, так і їх представники. 
Для реєстрації акціонерам Товариства — фізичним особам необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, 
що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів — належ-
ним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (пас-
порт або інший документ, що може ідентифікувати особу). 

3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів — 24 година 00 хвилин 07 лис-
топада 2017 року. 

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-
нерів. 

3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту поза-
чергових загальних зборів акціонерів. 

4. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) колегіального 
виконавчого органу Товариства — Правління.

5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення 
Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕ-
ЗОНАНС». Надання повноважень на підписання та здійснення державної 
реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Правління Товариства.

7. Утворення одноосібного виконавчого органу управління Товари-
ства — Генерального директора. 

8. Обрання Генерального директора Товариства. 
9. Прийняття рішення про індивідуальний викуп ПрАТ «РЕЗОНАНС» 

розміщених ним акцій простих іменних у окремих акціонерів Товариства, 
за згодою власників цих акцій.

5) Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: Ekka.com.ua.

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку 
денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прий-
няття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представни-
ки можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перер-
ва з 12-30 год. до 13-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 50069, 
місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у 
день проведення позачергових загальних зборів акціонерів під час реє-
страції таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» у місці їх проведення: 50069, 
місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202. 

Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його 
предcтавнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отри-
маного Правлінням ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж за п’ять робочих днів 
до дати ознайомлення. В день проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами 
(матеріалами) — Голова Правління Товариства Волинський Георгій Пили-
пович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

довідки за телефонами: (0564) 92-26-48, (0564) 92-26-49.
Повідомлення затверджене Правлінням Прат «РеЗоНаНС».

Шановний акціонере!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«аГРоБУдМеХаНІЗаЦІя» 
код за ЄДРПОУ 13708491 (надалі Товариство, адреса місцезнахо-

дження: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А), 
повідом ляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 17.11.2017 о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-а у кімнаті № 101, пер-
ший поверх.

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

1. Обрання голови та секретаря лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Вирішення питання щодо розширення предмету діяльності приват-

ного акціонерного товариства «Агробудмеханізація», шляхом доповнення 
нових видів діяльності Товариства згідно КВЕД. 

4. Внесення змін і доповнень до Статуту приватного акціонерного то-
вариства «Агробудмеханізація».

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 15 хв. до 14 год. 45 хв. у 
день та за місцем проведення зборів, на підставі переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Зборів – 13.11.2017 року.

Для реєстрації та участі у зборах при собі мати: для фізичної особи – 
паспорт або документ, що посвідчує особу; для уповноважених представ-
ників акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіре-
ність на передачу їм права участі у Загальних зборах акціонерів, 
оформлене згідно з чинним законодавством України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в день 
проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 16.11.2017  р. 
за місцезнаходженням Товариства: Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Привокзальна, 76-А у кімнаті № 101, перший поверх звернувшись із зая-
вою складеною у довільній формі. Особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних поза-
чергових Загальних зборів – Бойко Катерина Сергіївна – головний бухгал-
тер, телефон для довідок: (04595) 7-10-27, 7-25-84. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: http://agrobudmeh.com/.

Голова правління  в.І. Шалімов.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГОСТАЛЬ"

(код за ЄДРПОУ 00190555, місцезнаходження: 61145, м. Харкiв,
вул. Космiчна, 22) 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які від-
будуться 26.10.2017 о 10-00 за адресою: м. Харків, вул. Космічна
буд.22, кімната бухгалтерії.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09-30 до 09-50 у день та
за місцем проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 20.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про припинення повноважень Генерального директора.
4. Про припинення (ліквідацію) Товариства.
5. Про обрання ліквідаційної комісії.
6. Надання відповідних повноважень Голові ліквідаційної комісії.
7. Затвердження порядку ліквідації.
8. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.
9. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що за-

лишилось після задоволення вимог кредиторів.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомити-

ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (61145, м.Харкiв, вул. Кос-
мiчна, буд. 22, бухгалтерія) у робочі дні з 9-00 до 15-00. Відповідальна
особа - Генеральний директор Каратаєв  В.В. В день проведення зборів
ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
energostal.nr-avers.com.ua.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати
документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиЇвСЬКа КоНдитеРСЬКа ФаБРиКа «РоШеН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен»

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382125
1.3.Місцезнаходження емітента Україна, 03039, м. Київ, 

проспект Науки, 1
1.4.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 531-44-21, 
факс (044) 531-42-61

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

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова адреса емітента lawyers@condfab.kiev.ua
1.7. Дата вчинення події 5 жовтня 2017 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

2. текст повідомлення: 
2.1.5 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Київська конди-

терська фабрика «Рошен» (далі — Товариство) отримало від Акціонера 
Товариства — Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РО-
ШЕН» (далі — Акціонер) повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради  — представника Акціонера. 

Інформація про припинення повноважень відкликаного акціоне-
ром члена Наглядової ради товариства — представника акціонера. У 
зв’язку з отриманим ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 
5 жовтня 2017 р. повідомленням від Акціонера — Дочірнього підприємства 
«Кондитерська корпорація «РОШЕН» про заміну члена Наглядової ради  — 
представника Акціонера ПовНоваЖеННя ПРиПиНеНо:

Член Наглядової ради ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 
Яковенко Антон Вікторович (Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовт-
ня 2002 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава для 
припинення повноважень: отримання ПрАТ «Київська кондитерська фа-
брика «Рошен» повідомлення про заміну члена Наглядової ради — пред-
ставника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: повідомлення про заміну члена Наглядової ради — представника 
Акціонера. Яковенко А. В. акціями ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен» не володіє. 

Яковенко А. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підпри-
ємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). 

ДП «КК «РОШЕН» володіє 516 788 697 шт. простих іменних акцій Това-
риства, загальною номінальною вартістю 129 197 174 грн. 25 коп., що ста-
новить 73,4772 % від статутного капіталу Товариства.

Особа перебувала на даній посаді 5 місяців 16 днів. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. 5 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Київська конди-
терська фабрика «Рошен» (далі — Товариство) отримало від Акціонера 
Товариства — Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РО-
ШЕН» (далі — Акціонер) повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради  — представника Акціонера.

Інформація про набуття повноважень новим членом Наглядової 
ради товариства — представником акціонера. У зв’язку з отриманим 
ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 5 жовтня 2017 р. повідом-
ленням від Акціонера — Дочірнього підприємства «Кондитерська корпора-
ція «РОШЕН» про заміну члена Наглядової ради — представника Акціоне-
ра ПовНоваЖеННя НаБУто:

Член Наглядової ради ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 
Москалевський Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), строк повноважень 3 (три) роки. Підстава для набуття 
повноважень: отримання ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 
повідомлення про заміну члена Наглядової ради — представника Акціоне-
ра. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: повідом-
лення про заміну члена Наглядової ради — представника Акціонера. 

Москалевський В. О. акціями ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен» не володіє. 

Москалевський В. О. є представником акціонера емітента Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). 

ДП «КК «РОШЕН» володіє 516 788 697 шт. простих іменних акцій Това-
риства, загальною номінальною вартістю 129 197 174 грн. 25 коп., що ста-
новить 73,4772 % від статутного капіталу Товариства.

Інші посади, які Москалевський В.О. обіймав протягом останніх п’яти 
років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «КК «РО-
ШЕН», Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові 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 України:

Генеральний директор Прат «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

_____________________ Бойчук в. Ю.
/ підпис МП /

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«IНвеСтБУдСеРвIС»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «IНВЕСТБУДСЕРВIС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32244833

3. Місцезнаходження емітента 01010 м. Киiв вул. Михайла 
Омеляновича-Павленка, буд. 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0442807091 0442807091

5. Електронна поштова адреса емітента vatinvestbud@ca.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.invest-buds.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

2. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 02.10.2017
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне 

рiшення: рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТБУДСЕРВIС» (протокол  
№ 02-10/17-1 вiд 02.10.2017)

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.10.2017

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТБУДСЕРВIС»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТБУДСЕРВIС»

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________  Косенко Iгор Степанович
                                      М.П.
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Повідомлення про проведення загальних зборів
Шановні акціонери!

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПРоеКтНо-
теХНолоГІЧНий ІНСтитУт «КиЇвоРГБУд»

повідомляє вас, що 25 жовтня 2017 року об 11.00 годині за 
адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла омеляновича-
Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет № 20, відбудуться поза-
чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачер-
гових загальних зборах відбудеться 25 жовтня 2017 року з 09.30 год. 
до 10.30 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла 
Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет № 20.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачер-
гових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто 
на 24.00 год. 19.10.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на пра-
во представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у поза-
чергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною 
комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) доку-
ментів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера – також документів, що під-
тверджують повноваження представника на участь у позачерго-
вих загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери 
товариства мають можливість ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Озна-

йомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціо-
нерам даного повідомлення до 24 жовтня 2017 року (включно) з 
понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Укра-
їна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд.  4/6, 
8-й поверх, кабінет № 21. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, є 
Сидоренко Олександр Жоржович (юрисконсульт).

25 жовтня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових 
загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://www.kievorgbud.kiev.ua.

Порядок денний  
позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної 
комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київ-
оргбуд» та про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

4. Визначення уповноваженого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», 
якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) 
ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій.

Телефон для довідок: (044) 590-45-23
Пат «ПтІ «Київоргбуд»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПРоеКтНо-теХНолоГІЧНий ІНСтитУт «КиЇвоРГБУд»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 38322199)

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоМеРЦІйНий БаНК «ФІ-
НаНСовий ПаРтНеР» (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 38322199, місцезнахо-
дження: 04107, м. Київ, вул. Лук’янівська, будинок 1, оголошує про проведен-
ня 24 жовтня 2017 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку за 
адресою: 01034, м. Київ, вул. володимирська, будинок 23-а, кімната 7.

Початок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 24 жов-
тня 2017 року о 11-00. Реєстрація учасників позачергових Загальних збо-
рів акціонерів відбудеться 24 жовтня 2017 року з 10-00 до 11-00 за адре-
сою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 23-А, кімната 7. Рішення 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів було прийняте 
на засіданні Спостережної ради ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (Про-
токол від 05.10.2017 р.).

Дата складання переліку акціонерів (дата обліку), які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, на 24 годину 
18  жовтня 2017 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-

нерів.
3. Затвердження звіту Голови Правління банку про завершення вико-

нання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи 
щодо задоволення вимог кредиторів.

4. Затвердження балансу за станом на день виконання в повному об-
сязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, пе-
ред вкладниками та іншими кредиторами банку.

Для реєстрації та участі у зборах, власникам акцій необхідно пред’явити 
паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, 
засвідчене згідно вимог чинного законодавства, та паспорт.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, можливо за місцезнаходженням Банку, за адресою: 
01034, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 23-А, кімната № 7 у робочі дні 
та в робочий час (з 9-00 до 18-00 год.), а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Банку, відпові-
дальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова 
Правління Банку Адамчук Ольга Дмитрівна.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоМеРЦІйНий БаНК «ФІНаНСовий ПаРтНеР»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Бетонмаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 Донецька обл., м. Слов`янськ 

вул. Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0626 63-55-15 06262 3-83-71

5. Електронна поштова адреса urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://betonmash.com/
download?language=uk

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
05 жовтня 2017 року вiдповiдно до даних реєстру(-iв) власникiв 

iменних цiнних паперiв ПрАТ «Бетонмаш» сформованого(-их) 
ПАТ «НДУ» станом на 25.09.2017 р., Товариство отримало Iнформацiю 
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосу-
ючих акцiй, а саме: пакет акцiй «фiзичної особи», у власностi якої зна-
ходилось 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0% загальної 
кiлькостi акцiй, та 0% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, 
збiльшився на 6481 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною 
вартiстю 648100,00 грн., що становить 19,902957% загальної кiлькостi 
акцiй, та 28,254425% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни 
пакет акцiй «фiзичної особи» став дорiвнювати 6481 шт. простих 
iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 648100,00 грн., що 
становить 19,902957% загальної кiлькостi акцiй, та 28,254425% за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй

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 Флерко Максим Миколайович

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2017.10.06

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “БетоНМаШ”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Бехівський спеціалізований кар’єр»; 2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський 

район, с. Михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bsk.emitents.net.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 Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
04.10.2017 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Правління Робейко Анжели Анато-
ліївни (п-т КА №978783 виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у 
Львівській області 27.10.1998 р.) за рішенням Наглядової ради повнова-

ження припиняються з 05.10.2017р. Часткою у статутному капіталі емітен-
та не володіє. Обіймала дану посаду з 21.04.2017р.; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правління Дзюму Ірину Леонідівну (п-т ЕА 
№036758 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 
від 05.12.1995 р.) за рішенням Наглядової ради обрано з 06.10.2017р. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу обрано строком 
на один рік. До обрання протягом останніх п’яти років обіймала наступні 
посади: головний бухгалтер ПрАТ «Бехівський спецкар’єр», головний бух-
галтер ТОВ «ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН»; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Правління Рудову Ірину Іванівну за рішенням 
Наглядової ради обрано з 06.10.2017р. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє; особу обрано строком на один рік. До обрання протягом останніх 
п’яти років обіймала наступні посади: старший фінансовий контролер 
ТОВ «СіАрЕйч Україна», старший аудитор ТОВ «КПМГ Аудит»; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові 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. 

в.о. Голови Правління дідківський М.П.      підпис, м. п. 05.10.2017р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БеХІвСЬКий СПеЦІалІЗоваНий КаР’ЄР»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 № 17191
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
06.10.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 6
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