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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 285, 290, 291 від 11.05.2017 р. 
Рішення Комісії № 296, 297, 299 від 11.05.2017 р. 
Рішення Комісії № 302, 303 від 11.05.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я

11.05.2017  м. Київ  № 285

Про надання Асоціації «Україн-
ські фондові торговці» статусу 
СРО, яка об’єднує учасників 
фондового ринку, що прова-
дять діяльність з торгівлі цін-
ними паперами, та видачу Сві-
доцтва СРО 

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення 
про об’єднання професійних учасників фондового ринку, 
затвердженого рішенням Комісії від 27 грудня 2012 року 
№ 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
25 січня 2013 року за № 182/22714 (із змінами), та за на-
слідками розгляду заяви та документів, поданих Асоціа-
цією «Українські фондові торговці» від 30 березня 
2017 року № 08/1-37 (Вх. № 9446 від 31.03.2017 року)

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Надати Асоціації «Українські фондові торговці» як 

об’єднанню професійних учасників фондового ринку, які 
провадять діяльність з торгівлі цінними паперами, статус 
саморегулівної організації, яка об’єднує професійних 
учасників фондового ринку, що провадять діяльність з 
торгівлі цінними паперами. 

2. Це рішення набуває чинності 22 травня 2017 року.
3. Департаменту стратегії розвитку фондового ринку 

(М.Лібанов) забезпечити видачу свідоцтва про реєстра-
цію об’єднання як саморегулівної організації професій-
них учасників фондового ринку.

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

5. Департаменту інформаційних технологій (Є.Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення інформації про видачу 
Асоціації «Українські фондові торговці» свідоцтва про ре-
єстрацію об’єднання як саморегулівної організації профе-
сійних учасників фондового ринку на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Голова Комісії  Т.Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 
«11» травня 2017  м. Київ № 290 

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи 
ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
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статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи серії АЕ № 263343 від 17.09.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 17.09.2013 № 1860 ТОВА-
РИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК-
ЗБЕРІГАЧ» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця 
Саксаганського, будинок 36-В, 5-й поверх; код за 
ЄДРПОУ 38375990), на підставі заяви про анулювання 
ліцензії відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу ІV 
Порядку.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

11.05.2017  м. Київ  № 291

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
від 05 лютого 2013 року № 131

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», частини деся-
тої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Викласти додаток 3 до рішення Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 
2013 року № 131 «Про порядок подання та розміщення 
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами 
та фондовими біржами», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852 (із 
змінами), у новій редакції, що додається.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Додаток 3
до рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку
від 23.04.2014 № 532)
(пункт 2)

Інформація про цінні папери та інші фінансові 
інструменти, які знаходяться в біржовому списку 

організатора торгівлі
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
Найменування організатора торгівлі
Дата, станом на яку складено Дані
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового 
інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент
Найменування емітента фінансового інструменту
Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржово-
го контракту з цінними паперами інститутів спільного 
інвестування)
Класифікація фінансового інструменту 1

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера 
або код іншого фінансового інструменту (для опціонів 
інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» - 
реєстраційний номер випуску опціону, «b» - клас опціо-
ну, «c» - серія опціону)
Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2
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Рівень лістингу: «1» - перший рівень лістингу, «2» - дру-
гий рівень лістингу, «0» - позалістингові
Біржовий курс цінного папера
Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів 
на купівлю цінних паперів або інших фінансових інстру-
ментів
Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів 
на продаж цінних паперів або інших фінансових інстру-
ментів
Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть 
участь у розрахунку біржового фондового індексу: «1» - 
так, «0» - ні
Останнє розраховане протягом торговельного дня зна-
чення поточної ціни цінного папера
Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифі-

кація фінансових інструментів» Системи довідників та 
класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифі-
кація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік 
та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту 
регулювання діяльності 
торговців цінними паперами 
та фондових бірж І. Устенко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11» травня 2017  м. Київ  № 296

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ІНВЕСТ-М», код за 
ЄДРПОУ 23508273

За підсумками розгляду заяви від 11.10.2016 №65 та 
документів, поданих заявником до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окре-
мих видів професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386 (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» (04119, м. Київ, вулиця Дегтя-
рівська, будинок 21, літера «А», код за ЄДРПОУ 23508273) 
ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме: брокерської діяльності; дилерської діяльності.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11» травня 2017  м. Київ  № 297

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ», код 
за ЄДРПОУ 39018979

За підсумками розгляду заяви від 11.10.2016 №65 та 
документів, поданих заявником до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окре-
мих видів професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386 (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» (01001, м. Київ, ву-
лиця Мечникова, будинок 2, код за ЄДРПОУ 39018979) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме, андеррайтингу.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11» травня 2017  м. Київ  № 299

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ТОВ «БГ СЕК’ЮРІТІЗ» (код за 
ЄДРПОУ 35530677)

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме дилерської діяльності серії серії 
АЕ №263014 від 03.04.2013, видану на підставі рішення 
Комісії №199 від 03.04.2013 ТОВ «БГ СЕК'ЮРІТІЗ» (код 
за ЄДРПОУ 35530677; місцезнаходження: 04112, м. Київ, 
вулиця Дегтярівська, будинок 52), відповідно до підпунк-
ту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про 
анулювання ліцензій.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.05.2017  м. Київ  № 302

Щодо зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів ТОВ «АРС 
ТРЕЙД «ЮНІОН»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 12.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо цінних паперів, емітованих 
ТОВ  «АРС ТРЕЙД «ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 37451168) 
(далі  - Товариство), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів Товариства, за виключен-
ням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступни-
цтвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариства у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціа-
цію учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповід-
них асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлен-
ня копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ТОВ «АРС ТРЕЙД 
«ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 37451168).

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте 
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційно-
го Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асо-
ціацію учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.05.2017  м. Київ  № 303

Щодо зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів ТОВ «БК 
«ЦЕГЛА»
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Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 12.05.2017 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів, емітованих 
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦЕГЛА» (код за ЄДРПОУ 
38510606) (далі - Товариство), на строк до усунення по-
рушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів Товариства, за виключен-
ням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступ-
ництвом та викупом емітентом зазначених цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариства у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціа-

цію учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповід-
них асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлен-
ня копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ТОВ «БУДІВЕЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЦЕГЛА» (код за ЄДРПОУ 38510606).

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте 
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційно-
го Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асо-
ціацію учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку  

«Про внесення змін до рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 

11 листопада 2014 року № 1511 «Щодо запобігання 
порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків 

професійних учасників»»
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про внесення змін до рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 11 листопада 2014 року № 1511 «Щодо запобігання 
порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків про-
фесійних учасників»» (далі – Проект) розроблений де-
партаментом регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини 
першої та пункту 18 частини другої статті 7 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Закону України «Про тимчасові заходи на пері-
од проведення антитерористичної операції», з метою за-
безпечення захисту прав інвесторів і запобігання та уник-
нення ризиків у діяльності професійних учасників 
фондового ринку.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту ре-
гуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-
яльності.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Комісії – http:// www.nssmc.gov ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Т.Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ПрАТ «Молодіжний житловий 
комплекс Інтернаціоналіст», код за ЄДРПОУ: 01282609, 
62441, Харківська обл., Харківський район, с. Циркуни, 
вул. Кірова, 24, на скасування реєстрації випуску обліга-
цій серії «S» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Молодіжний житловий 
комплекс Інтернаціоналіст» серії «S». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Молодіжний житло-
вий комплекс Інтернаціоналіст» серії «S» від 31.01.2014р. 
№14/2/2014, видане 13.10.2014р. Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
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розпорядження № 313-КФ-С-О від 12 травня 
2017 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «НПК-ХОЛДІНГ» (61023, 
м. Харків, вул. Мироносицька, 84, код за ЄДРПОУ: 
22624304) на відновлення обігу акцій, відновлено обіг ак-
цій ПрАТ «НПК - ХОЛДІНГ» (код за ЄДРПОУ: 22624304)  – 
розпорядження №4-КФ-ВО від 12 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 18.04.2017 №1002482104, 18.04.2017 прове-
дено державну реєстрацію припинення ЗАТ «Книга» (код 
за ЄДРПОУ - 02472648) в результаті ліквідації, та інфор-
мації, отриманої від ЗАТ «Книга» листом від 18.04.2017 
(вх.№11568 від 18.04.2017), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ЗАТ «Книга» (код за ЄДРПОУ - 02472648). 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Книга» від 
14.12.2004 року №355/10/1/2004 видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у м. Києві та Київській області, анульова-
но  – розпорядження №196-КФ-С-А від 11 травня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами і доповненнями), та відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Комбінат виробничих під-
приємств» (38762, Полтавська область, Полтавський ра-
йон, с. Терешки, вул. Шевченка,18, код за ЄДРПОУ: 
01284778) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Комбінат вироб-
ничих підприємств». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Комбінат виробничих підприємств» від 
10 січня 2011 року №2/16/1/11, видане 01 серпня 
2011 року Полтавським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №199-КФ-С-А від 
12 травня 2017 року.

13.05.2017 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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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТКОР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Меткор», Код за ЄДРПОУ:20531515, 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8, Телефон: 
0342520392, Електронна поштова адреса: malkina59@mail.ua, Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет: www. metkor.pat.ua.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів згідно рішення Загальними зборами акцiонерів 
10.05.2017р. прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення Това-
риством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством у ходi його 
поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного)року з дня проведен-
ня цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: Укладання Товариством 
правочинiв щодо надання або отримання послуг, виконання робiт, придбан-
ня або вiдчуження оборотних i необоротних активiв, кредитiв, позик, 
фiнансової допомоги, поруки(гарантiї), застави та iнших правочинiв.Визна-
чити граничну сукупну вартiсть яких, не повинна перевищувати 2000000 грн., 
Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати 
директору товариства.Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності- 1929100 грн. Співвідношення граничної сукупнос-
ті вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності-103,68 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй в 
Товариствi - 2485278, зареєструвалось для участi в зборах - 2485278, голо-
сували « ЗА» -2485278, « ПРОТИ» -0 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Головін Ю.Г.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Приватне акціонерне товариство «Меткор», Код за ЄДРПОУ:20531515, 

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8, Телефон: 
0342520392, Електронна поштова адреса: malkina59@mail.ua, Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет: www. metkor.pat.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол від 10.05.2017 р. 

Звільнено:
Голову наглядової ради Малярчука Володимира Петровича Володіє 

часткою в СК емітента -31,34%. Члена Наглядової ради Білусяк Дмитра 
Васильовича Володіє часткою в СК емітента -0,13%. Члена Наглядової 
ради Боднарука Миколу Васильовича Володіє часткою в СК емітен-
та  -0,58%. Ревізора Бенковську Олександру Орестівну Володіє часткою в 
СК емітента -0,13%. Посадові особи перебували на посадах 7 років

Обрано: Голову наглядової ради Малярчука Володимира Петровича Во-
лодіє часткою в СК емітента -31.34%. Попередня посада- ТОВ «Вега», за-
ступник директора . Члена Наглядової ради Боднарука Миколу Васильови-
ча Володіє часткою в СК емітента -0,58%. Попередня посада- менеджер 
ПП  «Техноінмаш-Б». Члена Наглядової ради Гресько Богдана Васильовича 
Володіє часткою в СК емітента - 0,38%. Попередня посада- слюсар ремонт-
ник ПрАТ «Меткор».Наглядова рада обрана на термін - 3 роки. Ревізора 
Малкіну Світлану Миколаївну Часткою в СК емітента не володіє Попередня 
посада- Головний бухгалтер ПрАТ « Меткор « . Обрано на термін- 5 років.

Згідно наказу директора від 10.05.2017 р. звільнено Головного бухгал-
тера Малкіну Світлану Миколаївну Часткою в СК емітента не володіє Пере-
бувала на посаді 9 років.

Вищевказані посадові особи, згоди на публікацію паспортних даних не 
надали, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Головін Ю.Г.
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Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «ПРОМБУД» (код за ЄДРПОУ – 

01272574, місцезнаходження (юридична адреса): 76018, Івано-
Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 53) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів (надалі - Збори), які відбудуться 15 червня 2017 року о 10-00 годині за 
адресою: 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ 
КОБИЛЯНСЬКОЇ, будинок 36А офіс 1, кабінет переговорів (ІІ поверх). Реє-
страція акціонерів буде проводитись 15 червня 2017 року з 09-00 до 09-45 го-
дини за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Зборах – 09 червня 2017 р. (станом на 24-00 год.).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 
http://01272574.smida.gov.ua/ Для участі в Зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів, крім того, довіреність, оформлену у відповідності до вимог 
чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням: 76019, Івано-Франківська 
обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОЇ, будинок 36А офіс 
1, кабінет переговорів (ІІ поверх) у робочі дні з 10-00 до 16-00 години. Відпо-
відальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Пасічник Марія 
Федорівна . Телефон для довідок: (0342) 715-720. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голови лічильної 

комісії – Ковбасюка Сергія Володимировича; Члена лічильної комісії – Ро-
манюк Наталію Михайлівну.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Андрусяка Романа Іванови-

ча, секретарем Зборів – Пасічник Марію Федорівну.
3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.
Проект рішення: Голосування з питань порядку денного Зборів Товари-

ства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 
одна голосуюча акція – один голос. 

4. Звіт Голови Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
6. Звіт ревізійної комісії та затвердження звіту та висновків ре-

візійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл 

прибутків (збитків) за 2016 рік.
Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства затвердити. Збитки, 

отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за раху-
нок прибутку майбутніх періодів.

8. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство 
з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОМБУД» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД».

9. Обрання комісії з припинення Товариства.
Проект рішення: Обрати комісію з припинення Товариства у наступно-

му складі:
- Голова комісії з припинення – Заріцький Віталій Богданович, паспорт 

серії СС 260444, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-
Франківській області 10.04.1997 р., дата народження 29.01.1974 р., місце 
реєстрації: м. Івано-Франківськ, вул. Довбуша буд 10, кв. 1, ідентифікацій-
ний номер: 2705701610.

- Член комісії з припинення – Пасічник Марія Федорівна, паспорт серії 
СЕ 252123 , виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській 
обл. 11.11.2003 р., дата народження 29.08.1941р., місце реєстрації: м. Івано-
Франківськ, вул.Тудора, 4, кв.18, ідентифікаційний номер: 1521601764

- Член комісії з припинення – Ковбасюк Сергій Володимирович, пас-
порт серії СС 682345, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-
Франківській обл. 11.02.1999 р., дата народження 30.01.1973 р., місце реє-
страції: м. Івано-Франківськ, с. Вовчинець, вул.Європейська, 2, корп.3, кв.32, 
ідентифікаційний номер: 2669309953.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження передбачені чин-
ним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх 
необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом пе-
ретворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти 
від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, 
підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у 
період проведення процедури щодо припинення ПрАТ шляхом перетворен-
ня в товариство з обмеженою відповідальністю.

10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови перетворен-

ня Товариства, а саме:
1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинен-

ня, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному 
реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до 
ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку 
з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відпові-
дальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановле-
ному чинним законодавством України.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинен-
ня, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення 
обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД».

3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів То-
вариства.

4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення 
комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» та публікує про це повідомлення в 
офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяль-
ність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами 
застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про 
припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення 
на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шля-
хом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не 
передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 
Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох 
місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД».

5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з 
припинення складає передавальний акт, який має містити положення про 
правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» стосовно всіх його кредиторів та боржників, 
включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. 

6. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про 
прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, ко-
місія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджу-
ється передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього май-
на, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД» та проводить установчі збори това-
риства – правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія 
з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД», що ство-
рюється у результаті перетворення.

8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального 
акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реє-
страції випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 

9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена 
Зборами особа подає державному реєстратору документи для внесення за-
пису до ЄДР про припинення Товариства. 

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення 
до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» та про реєстрацію ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД».

11. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на 
частки в статутному капіталі товариства-правонаступника. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» на частки в 
статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕКС ПРОМБУД»:

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляєть-
ся серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД», правонаступника ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД», відбувається зі 
збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у ста-
тутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМ-
БУД», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПРОМБУД» номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять 
копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять ко-
пійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМ-
БУД». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД» дорівнює розміру загальної 
номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» до перетворення. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМБУД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 15 травня 2017 р. 
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2. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМБУД», що перетворюється, має право отримати частку у статутному 
капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД», що створюється шляхом перетворення.

12. Затвердження плану перетворення Товариства. 
Проект рішення: Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД»:

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМБУД». Код ЄДРПОУ 01272574. Місце-
знаходження Товариства: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-
Франківськ, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 53. Розмір статутного 
капіталу: 55 000, 00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворен-
ня: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД». Код ЄДРПОУ 01272574. Місцезнаходження 
Товариства: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ 
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 53. Розмір статутного капіталу: 55 000, 00 грн.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а та-
кож суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що пе-
ретворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефі-
цієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен 
акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД», що пе-
ретворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступ-
ника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з об-
меженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД», правонаступника 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД», відбувається зі 
збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у ста-
тутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМ-
БУД», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПРОМБУД» номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять 
копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять ко-
пійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМ-
БУД». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКС ПРОМБУД», дорівнює розміру загальної 
номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» до перетворення. Суми 
можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством-
правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства 
діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних па-
перів, крім акцій Товариство не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами 
товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завер-
шення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам виногоро-
ди чи компенсації: Директор ТОВ «ЕКС ПРОМБУД» Заріцький Віталій Богдано-
вич. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

13. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які 
голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворення. 

Проект рішення: Затвердити порядок викупу акцій у акціонерів Товари-
ства, які проголосували проти прийняття рішення про припинення Товари-
ства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю:

1. У строк з 16.06.2017 р. по 17.07.2017 р. включно акціонери, які мають 
намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних 
їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги 
акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 10.00 по 16.00 години в 
кабінеті переговорів (ІІ поверх) за адресою: 76019, Івано-Франківська обл., 
місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОЇ, будинок 36А, офіс 1. На-
правлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не 
передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових ви-
мог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога про викуп акцій по-
винна містити в собі наступні обов’язкові дані: прізвище, ім’я та по-батькові; 
місце проживання; кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких 
вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено 
перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або 
карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контакт-
ний телефон акціонера. До вимоги про викуп обов’язково додаються: виписка 
з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; 
копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Ви-
мога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціо-
нером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановле-
ному законодавством порядку документів, за якими такі повноваження 
передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-
фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

2. Викуп акцій здійснюється на підставі укладення в письмовій формі догово-
ру купівлі-продажу акцій за ціною в розмірі 1,88 грн за одну акцію, що визна-
чена відповідно до проведеної незалежної оцінки. Грошові кошти, які підлягають 
оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються 
згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом десяти днів після 
отримання Товариством відповідної вимоги та підписання договору купівлі-
продажу акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. 

14. Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог креди-
торів. 

Проект рішення: Все майно, всі майнові права, грошові кошти, 
зобов’язання та інші права та обов’язки ПрАТ «ПРОМБУД» переходять до 
його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ЕКС ПРОМБУД». Претензії кредиторів приймаються протягом двох 
місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припи-
нення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» шляхом 
перетворення.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення 
комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД» та публікує про це повідо-
млення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Това-
риства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не 
забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після наді-
слання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з 
письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: 
забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави 
чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кре-
дитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином 
між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу 
України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМБУД».

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 
«КИЇВХIМПОСТАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ 05539123
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Марка 

Вовчка, 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 281 42 12, (044) 281 42 12
5. Електронна поштова адреса kyivhimpostach@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://05539123.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення засiдання наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВХIМПОСТАЧ» вiд 12 травня 2017 року 
(Протокол № 28/04-17) обрано Головою Наглядової ради - Клюковського 
Владислава Валентиновича. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї 

України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» 
(№2297- VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Дана особа акцiями емiтента не 
володiє. Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 
5-ти рокiв - пенсiонер. Клюковський Владислав Валентинович не є 
акцiонером, є представником акцiонера - «Нортвок АБ» (Northwalk AB), 
реєстрацiйний номер 556910-5157 та не є незалежним директором.

Рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВХIМПОСТАЧ» (Протокол вiд 12 травня 2017 року) об-
рано Головою Ревiзiйної комiсiї - Павленка Анатолiя Олексiйовича. Поса-
дова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Дана особа 
акцiями емiтента не володiє. Посадову особу обрано строком на 3 (три) 
роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв - пенсiонер.

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 Бубон Олександр Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.05.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХIМПОСТАЧ»
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 Додаток 28
до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)

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 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ – 37515069.
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 364 38 30, (044) 364 38 31.
5. Електронна поштова адреса – info@ua.sebgroup.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації - https://sebgroup.com/about-
seb/our-locations/international-network/seb-in-ukraine.

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення 
– Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Рiшенням № 21 єдиного акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (надалi також – 
«Банк») вiд 12 травня 2017 року прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Банком в строк з «12» травня 2017 року по «30» квiтня 2018 року 
включно, з резидентами та нерезидентами на граничну суму, що 
перевищує станом на дату цього рiшення або перевищуватиме в 
майбутньому 10% вартостi активiв за даними останньої затвердженої 
Банком рiчної фiнансової звiтностi, які становлять 1996473 тис. грн., 
тобто 100% (в значеннi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi 
товариства»), без обмеження кола осiб, суми, валюти та iнших умов, 
на яких вчинятимуться такi правочини, в строк з «12» травня 2017 
року по «30» квiтня 2018 року, включаючи, але не виключно:
- кредитних договорiв (щодо надання та залучення кредитних коштiв) 
iз клiєнтами;
- договорiв гарантiї (щодо надання та залучення гарантiй), 
гарантiйних листiв (гарантiй) та акредитивiв будь-яких видiв;
- договорiв застави, iпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/ 
заставодержателем, iпотекодавцем/ iпотекодержателем), поруки, iншi 
договори забезпечення, за якими Банк надає чи приймає забезпечен-
ня;
- договорiв (генеральних договорiв) про залучення депозитiв iз 
клiєнтами;
- договорiв (угод) щодо надання та залучення мiжбанкiвських кредитiв 
та депозитiв в будь-якiй валютi на будь-який строк;
- договорiв (угод) в рамках конверсiйних (конвертацiйних) операцiй 
(«ТОД», «ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦIОН» тощо),
- договорiв (угод) в рамках операцiй з цiнними паперами;
- договорiв (угод) з купiвлi-продажу готiвкових коштiв, безготiвкових 
коштiв, банкiвських металiв (готiвкових та безготiвкових);
- генеральних договорiв про здiйснення мiжбанкiвських операцiй та 
будь-яких договорiв (угод), укладених в рамках (на виконання) таких 
генеральних договорiв;
- iнших господарських договорiв, необхiднiсть укладення яких 
виникає пiд час здiйснення Банком банкiвської дiяльностi.
Також вищевказаним Рiшенням єдиного акцiонера надано повнова-
ження Головi Правлiння Банку Нiльсу Леннарту Крiстiану Андерссону 
та/або Першому Заступнику Голови Правлiння, та/або Заступнику 
Голови Правлiння, та/або iншим особам, що тимчасово виконують 
обов’язки Голови Правлiння, на визначення всiх умов, укладення та 
пiдписання вищевказаних правочинiв вiд iменi Банку без необхiдностi 
отримання будь-яких додаткових погоджень органiв управлiння Банку.

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

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

2. Голова Правління ________ Андерссон Нільс Леннарт Крістіан
  М. П. (підпис)

 Додаток 28
до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)

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 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ – 37515069.
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 364 38 30, (044) 364 38 31.
5. Електронна поштова адреса – info@ua.sebgroup.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації - https://sebgroup.com/about-
seb/our-locations/international-network/seb-in-ukraine.

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення 
– Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

II. Текст повідомлення
Рiшенням № 21 єдиного акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (надалi також – 
«Банк») вiд 12 травня 2017 року прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Банком в 
строк з «01» сiчня 2017 року по «11» травня 2017 року включно, з 
резидентами та нерезидентами на граничну суму, що перевищує 
станом на дату цього рiшення або перевищуватиме в майбутньому 
10% вартостi активiв за даними останньої затвердженої Банком 
рiчної фiнансової звітності, які становлять 1996473 тис. грн., тобто 
100% (в значеннi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»), 
без обмеження кола осiб, суми, валюти та iнших умов, на яких 
вчинятимуться такi правочини, в строк з «01» сiчня 2017 року по «11» 
травня 2017 року включно, включаючи, але не виключно:
- кредитних договорiв (щодо надання та залучення кредитних коштiв) 
iз клiєнтами;
- договорiв гарантiї (щодо надання та залучення гарантiй), 
гарантiйних листiв (гарантiй) та акредитивiв будь-яких видiв;
- договорiв застави, iпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/ 
заставодержателем, iпотекодавцем/ iпотекодержателем), поруки, iншi 
договори забезпечення, за якими Банк надає чи приймає забезпечен-
ня;
- договорiв (генеральних договорiв) про залучення депозитiв iз 
клiєнтами;
- договорiв (угод) щодо надання та залучення мiжбанкiвських кредитiв 
та депозитiв в будь-якiй валютi на будь-який строк;
- договорiв (угод) в рамках конверсiйних (конвертацiйних) операцiй 
(«ТОД», «ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦIОН» тощо),
- договорiв (угод) в рамках операцiй з цiнними паперами;
- договорiв (угод) з купiвлi-продажу готiвкових коштiв, безготiвкових 
коштiв, банкiвських металiв (готiвкових та безготiвкових);
- генеральних договорiв про здiйснення мiжбанкiвських операцiй та 
будь-яких договорiв (угод), укладених в рамках (на виконання) таких 
генеральних договорiв;
- iнших господарських договорiв, необхiднiсть укладення яких 
виникає пiд час здiйснення Банком банкiвської дiяльностi.
Також вищевказаним Рiшенням єдиного акцiонера надано повнова-
ження Головi Правлiння Банку Нiльсу Леннарту Крiстiану Андерссону 
та/або Першому Заступнику Голови Правлiння, та/або Заступнику 
Голови Правлiння, та/або iншим особам, що тимчасово виконують 
обов’язки Голови Правлiння, на визначення всiх умов, укладення та 
пiдписання вищевказаних правочинiв вiд iменi Банку без необхiдностi 
отримання будь-яких додаткових погоджень органiв управлiння Банку.

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

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

2. Голова Правління _______ Андерссон Нільс Леннарт Крістіан
  М. П. (підпис)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1.2.Організаційно правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

03374764

1.4.Місцезнаходження емітента Вінницька область, Крижопільський 
район, с. Городківка, вул. Благові-
щенська, 103

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04340) 2-45-75, (04340) 2-45-75

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

brevus@upikr.com.ua

1.7.Дата вчинення події 12.05.2017 року
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
1.9.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується для розкриття 
інформації

cukrzavod.com.ua 

2. Текст повідомлення:
2.1. Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого 

органу емітента, що прийняв відповідне рішення: 
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
26.04.2017 р.

2.2. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 12.05.2017 р.

2.3. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРО-

ВИЙ ЗАВОД».
2.4. Повне найменування акціонерного товариства після зміни:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУ-

КРОВИЙ ЗАВОД».
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Директор 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
__________________________________ Романова Т. Г.
/ підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ”
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 
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00190977
3. Місцезнаходження 50066, м.Кривий Рiг, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 410-53-01 (0564) 51-32-82

5. Електронна поштова 
адреса

cgk@metinvestholding.com

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

http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/
info

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далi – ПРАТ «ЦГЗК» або Товариство) 
(протокол № 1 вiд 19.04.2017 року) про виплату дивiдендiв Наглядовою 
радою Товариства (протокол №228 вiд 10.05.2017р.) прийнято рiшення 
про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття рiчними Загальними зборами Товариства рiшення про 
виплату дивiдендiв – 19 квiтня 2017 року. Дата складення перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв – 24 травня 2017 року. Розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних 
зборiв  – 1 665 000 000,00 грн. (один мiльярд шiстсот шiстдесят п’ять 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) (на 1 (одну) просту акцiю нараховується 
сума дивiдендiв у розмiрi 1,40327994 грн.). Строк виплати дивiдендiв – з 
04.06.2017 року по 18.10.2017 року (включно). Спосiб виплати дивiдендiв  - 
безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв – дивiденди ви-
плачуються в грошовiй формi шляхом направлення дивiдендiв у повному 
обсязi безпосередньо акцiонерам згiдно з перелiком осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, складеним станом на 24.05.2017 року, вiдповiдно 
до кiлькостi належних їм акцiй на дату складення перелiку.

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  Шевчик Дмитро Володимирович
11.05.2017

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 
«КИЇВГIДРОМОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 13705021
3. Місцезнаходження 07300, м. Вишгород, 

вул. Шлюзова, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04596) 22-500 (04596) 22-500 
5. Електронна поштова адреса office@kgm.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kievhydromontazh.emitents.net.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-

ства «Київгiдромонтаж» (надалi – Емiтент), засiдання якої вiдбулося 
10 травня 2017 року (Протокол № 4/2017 вiд 10.05.2017 р.), виникла осо-

блива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:
Обрано з 10 травня 2017 року Гелюту Костянтина Петровича (особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) Генеральним директором 
Товариства строком на 1 (один) рiк. Питання про обрання посадової особи 
Товариства було включено до порядку денного засiдання Наглядової ради 
у зв’язку з закiнченням строку дiї контракту з Генеральним директором То-
вариства.

Посадова особа акцiями Товариства не володiє.
Посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: 

начальник комiрцiйного вiддiлу ТОВ «СЗВМ», начальник департаменту з 
управлiння проектами ТОВ «СЗВМ», директор ТОВ «Брiз Iнвест» та Гене-
ральний директор Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини 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 Гелюта Костянтин Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВГIДРОМОНТАЖ»
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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 
«КИЇВХIМПОСТАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ 05539123
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 281 42 12, (044) 281 42 12
5. Електронна поштова адреса kyivhimpostach@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://05539123.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «Київхiмпостач» (Протокол № 01/17 вiд 

27.04.2017 р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з 
публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 
Затверджено нове найменування Товариства: повне найменування Това-
риства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХIМПОСТАЧ», 
скорочене найменування Товариства ПрАТ «КИЇВХIМПОСТАЧ»

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу - 12 травня 2017 року.

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

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

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 Бубон Олександр Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.05.2017
(дата)

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕТОН СЕРВIС» 

2. Код за ЄДРПОУ: 32375528
3. Місцезнаходження: 01013 м. Київ, вул. Промислова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5314022 5314077
5. Електронна поштова адреса: office@beton-service.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 32375528.smida.gov.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: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Директором ТОВ «Бетон Сервіс» 

11.05.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу 
№43к від 11.05.2017 р. Посадова особа Фурдило Ніна Миколаївна (згоди на 
розкриття паспортних даних не отримано), яка займала посаду Головний 
бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 9 років. Нову особу на посаду не призначено .

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

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

2.
Директор Савенко А.В.

12.05.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕТОН СЕРВIС»

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 

«Львiвметал»
2. Код за ЄДРПОУ 01882373
3. Місцезнаходження 79034, мiсто Львiв, Навроцького, 

будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0322 44 21 35, -
5. Електронна поштова адреса info@lvivmetal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-

ного товариства

II. Текст повідомлення
21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Львiвметал» прийнято рiшення про змiну типу 
товариства з публiчного на приватне. Затверджено нову назву Товариства: 
повна Приватне акцiонерне товариство «Львiвметал», скорочена - 
ПрАТ «Львiвметал». Державна реєстрацiя змiн проведена 11.05.2017р.

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 Дяк Iгор Григорович
Виконуючий обов’язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.05.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВМЕТАЛ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД»

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ IНФОРМАЦIЇ ПРО 
ЕМIТЕНТА 

Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Київський 
радiозавод»
Органiзацiйно-правова 
форма

акцiонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30722314
Адреса 
мiсцезнаходження

02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9

Телефон емітента (044) 566-85-20
Електронна поштова 
адреса емiтента

vatkrz@bigmir.net

Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 
емiтентом для розкриття iнформацiї: 30722314.smida.gov.ua
Вид особливої iнформацiї: змiна складу посадових осiб
12.05.2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства 
«Київський радiозавод» (надалі – Товариство) були прийняті рішення 
щодо зміни складу посадових осіб:
Припинено повноваження посадової особи – Член Правління Селівьор-
стов Андрій Володимирович (особа не надала згоди на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних). Припинено повноваження в зв’язку з по-
данням заяви про звiльнення. Особа не володiє акцiями та часткою у 
статутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини особа немає. Особа займала посаду з 02.09.2016 р.
Призначено посадову особу – Член Правлiння Філатов Василь Михайло-
вич (особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних 
даних). Призначення вiдбулось в зв’язку з припиненням повноважень по-
переднього Члена Правлiння. Особа не володiє акцiями та часткою у ста-
тутному капiталi Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав по-
сади: до 01.12.2016 р. – Головний інженер АТ «КРОКУРС», з 
01.12.2016  р. – Головний інженер АТ «Київський радіозавод»». Особу 
призначено термiном на 1 рiк.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством. Голова Правлiння Сторожук Микола Калiстратович.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» 
код ЄДРПОУ 05607824

місцезнаходження: Україна, 33017, м. Рівне-17
(надалі також ПАТ «РІВНЕАЗОТ» або Товариство).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» повідомляє 
про те, що за пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсо-
тків простих акції Товариства, в проект порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено 
на 26 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: 
Україна, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПАТ «РІВНЕАЗОТ», 
1-й поверх, актова зала № 1, внесені зміни, шляхом включення ново-
го питання, а саме: 

20. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених 
ПАТ  «РІВНЕАЗОТ» правочинів.

та внесено проект рішення із запропонованого питання.
Таким чином проект порядку денного (перелік питань, що вино-

сяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ», проведення яких 
призначено на 26 травня 2017 року, є наступним:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитар-
ної установи, схвалення договору з ним.

2. Звіт Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 2016 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік. Висновок Ре-
візійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
ПАТ  «РІВНЕАЗОТ» у 2016 році.

7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «РІВНЕАЗОТ» шляхом викладення його в новій редакції у 
зв’язку із зміною типу та найменування Товариства.

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, По-
ложення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положен-
ня про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

11. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного 
управління Товариства.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «РІВНЕ-
АЗОТ».

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
Затвердження кошторису витрат діяльності Наглядової ради Товариства. 

15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПАТ «РІВНЕАЗОТ».

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.
18. Прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинен-

ня, про попереднє надання згоди на вчинення, схвалення правочинів, 
значних правочинів Товариства та їх виконання.

19. Про затвердження умов договору про обов’язковий викуп товари-
ством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції.

20. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених ПАТ «РІВ-
НЕАЗОТ» правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «РІВНЕАЗОТ» розміщена на власному веб-сайті Товариства за 
адресою: http://www.azot.rv.ua/.

Наглядова Рада ПАТ «РІВНЕАЗОТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 
«Тернопiльмiськгаз».2. Код за ЄДРПОУ: 21155959 3. Місцезнахо-
дження: 46006, м. Тернопiль, вул. Митрополита Шептицького,20. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 251483 250492.5. Електро-
нна поштова адреса: admin@tmgaz.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://www.tmgaz.te.ua/emitent. 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст пові-
домлення. 

Згiдно рiшення наглядової ради вiд 10.05.2017р.(Протокол №2/17 
вiд 10.05.2017р.) припинено повноваження: голови правлiння в зв'язку 
iз закiнченням термiну перебування на посадi Бобрiвця Володимира 
Леонiдовича (паспорт МС 238641 виданий Тернопiльським МУУМВСУ 
в Тернопiльськiй обл. 17.12.1997 р.). Розмiр пакету акцiй 24.95 %. 
Термiн перебування на посадi 3 р.; члена правлiння в зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi Даткуна Володимиар Во-
лодимировича (паспорт МС 600019 виданий Тернопiльським МУ 
УМВС України в Тернопiльськiй обл. 23.10.1999 р.). Розмiр пакету акцiй 
0,04 %.Термiн перебування на посадi 3 р.;члена правлiння в зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi Мельничук Стефанiї 
Петрiвни (паспорт МС 900035 виданий Тернопiльським МУ УМВС 
України в Тернопiльськiй обл. 11.09.2002 р.). Розмiр пакету акцiй 
0,18 %. Термiн перебування на посадi 3 р.;члена правлiння в зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi Губиша Сергiя Iвановича 
(паспорт МС 931096 виданий Тернопiльським МУ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл. 02.11.2002 р.). Розмiр пакету акцiй 0,07 %. Термiн 
перебування на посадi 3 р.;члена правлiння в зв'язку iз закiнченням 
термiну перебування на посадi Шамрай Анатолiй Федорович (паспорт 
МС 600108 26.10.1999 Тернопiльським РВ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл.). Розмiр пакету акцiй 0,85 %. Термiн перебування 
на посадi 3 р. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 10.05.2017р.(Про-

токол №2/17 вiд 10.05.2017р.):Бобрiвець Володимир Леонiдович (пас-
порт МС 238641 виданий Тернопiльським МУ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл. 17.12.1997 р.) обраний на посаду Голови правлiння.
Пiдстава рiшення: рiшення наглядової ради вiд 10.05.2017р. Розмiр 
пакету акцiй 24.95 %. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: ПАТ «Тернопiльмiськгаз», голова правлiння. Термiн 
призначення – 3 роки;Даткун Володимир Володимирович (паспорт МС 
600019 виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй 
обл. 23.10.1999 р.) обраний на посаду члена правлiння. Пiдстава 
рiшення: рiшення наглядової ради вiд 10.05.2017р. Розмiр пакету акцiй 
0.04 %. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 
ПАТ  «Тернопiльмiськгаз», член правлiння. Термiн призначення – 
3  роки.; Мельничук Стефанiя Петрiвна (паспорт МС 900035 виданий 
Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 11.09.2002 р.) 
обрана на посаду члена правлiння.Пiдстава рiшення: рiшення нагля-
дової ради вiд 10.05.2017р. Розмiр пакету акцiй 0,18 %. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Тернопiльмiськгаз», 
член правлiння. Термiн призначення – 3 роки;Губиш Сергiй Iванович 
(паспорт МС 931096 виданий Тернопiльським МУ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл. 02.11.2002 р.) обраний на посаду члена правлiння. 
Пiдстава рiшення: рiшення наглядової ради вiд 10.05.2017р. Розмiр 
пакету акцiй 0,07 %. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
5 рокiв: ПАТ «Тернопiльмiськгаз», член правлiння, головний бухгалтер. 
Термiн призначення – 3 роки;Шамрай Анатолiй Федорович (паспорт 
МС 600108 26.10.1999 Тернопiльським РВ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл.) обраний на посаду члена правлiння.Пiдстава 
рiшення: рiшення наглядової ради вiд 10.05.2017р. Розмiр пакету акцiй 
0,85 %. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 
ПАТ «Тернопiльмiськгаз», член правлiння. Термiн призначення – 
3 роки. Вищевказані посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немають.III. Підпис.1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 2. Голова правлiння Бобрiвець Володимир Леонiдович.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПАТ «Черкасиобленерго» 

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Черкасиобленерго»

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://cherkasyoblenergo.
com/

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкаси-

обленерго» (протокол №2/2017 від 12.05.2017 року):
1. припинено тимчасове виконання повноважень голови правління 

ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінської Світлани Олександрівни з мо-
менту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акці-
онерів товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаду тимчасово виконуючої обов’язки голови правління ПАТ «Чер-
касиобленерго» було призначено за рiшенням Наглядової ради товари-
ства (протокол №3 від 17.04.2015 року). На посаді перебувала з 
17.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

2. Самчука Олега Григоровича обрано головою колегіального ви-
конавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» з моменту прийняття цього 
рішення позачерговими загальними зборами акціонерів товариства. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до 
ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на 
строк, визначений статутом товариства. Часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності за-
ймав посади: директор комерційний Житомирського району електричних 
мереж; в.о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго». 

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

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

Голова Правлiння  Самчук О.Г.
13.05.2017р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення про розрахунки
з учасниками ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕС-

ТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД «АНТИБАНК» ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»у зв'язку з ліквідацією Фонду

Ліквідаційна комісія ПІФ «АНТИБАНК» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (надалі - Фонд) повідомляє, учасників Фонду про порядок 
розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (надалі - Повідомлення).

1. Повне найменування компанії з управління активами (КУА): ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33540395.

2. Повне найменування Фонду: ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПА-
ЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД «АНТИБАНК» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»,код за ЄДРІСІ 
231641.

3. Дата та причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 
03.05.2017 р. у зв'язку із закінченням строку діяльності Фонду(рішення за-
гальних зборів учасників КУА від 03 травня 2017 року, протокол 
№03052017/1).

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп ін-
вестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються за міс-
цезнаходженням Ліквідаційної комісії Фондупротягом 60(шістдесяти) кален-
дарних днів з дати опублікування цього Повідомлення.Заявки оформлю-
ються у відповідності до додатку 5 (для фізичних осіб) або додатку 6 (для 
юридичних осіб)»Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цін-
них паперів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням 
НКЦПФР №1338 від 30.07.2013 р. Строк прийняття заявок на викуп може 
бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у випадку, якщо усі учасни-
ки Фонду подадуть зазначені заявки до закінчення встановленого строку. 

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду: 
Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами за 

розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката, розпочина-
ються не пізніше01.08.2017 р. та тривають120 (сто двадцять)календарних 
днів. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду ви-
значається як загальна вартість чистих активів Фонду станом на наступний 
робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду, поділена на 
загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу 
на дату прийняття рішення про ліквідацію, а саме на 03.05.2017 р.Для 
отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або 
через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі докумен-
ти: учасник Фонду (фізична особа) – паспортний документ, довідку про при-
своєння ідентифікаційного номера (за наявності), документ, який підтвер-
джує відкриття рахунку у банківській установі; представник учасника Фонду 
– паспортний документ та документ, що підтверджує право особи пред-
ставляти інтереси учасника Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно на підставі 
укладених договорів на викуп цінних паперів Фонду, грошовим коштами, 
шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок учасника, зазна-
чений у заявці та договорі на викуп цінних паперів Фонду.Ліквідаційна комі-

сія забезпечує оформлення та підписання договорів на викуп цінних папе-
рів Фонду.

Черговість здійснення виплат: в першу чергу вносятьсяобов'язкові пла-
тежі до державного бюджету України; в другу чергу задовольняютьсявимо-
ги кредиторів КУА Фонду з погашення заборгованості, яка виникла у зв'язку 
з діяльністю Фонду; у третю чергу здійснюються виплати учасникам Фонду 
пропорційно до кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, що їм нале-
жать. Розподіл коштів кожної наступної черги здійснюється після повного 
задоволення вимог попередньої черги.

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до 
виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані:

У разі якщо не всі учасники Фонду подали заявки на викуп у встановле-
ному порядку і не уклали договори на викуп цінних паперів Фондуабо якщо 
після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі 
учасники Фонду,які подали заявки на викуп, звернулися для отримання 
розрахунку, здійснюється депонування невиплачених грошових коштів. Де-
понування коштів здійснюється шляхом: укладання договору про відкриття 
поточного рахунку на користь фізичної особи – власникаінвестиційних сер-
тифікатів Фонду з установою банку з подальшим перерахуванням на цей 
рахунок належної такому власнику суми грошових коштів; перерахування 
суми грошових коштів на рахунок юридичної особи – власникаінвестицій-
них сертифікатів Фонду. Сума грошових коштів, що депонується, дорівнює 
вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів під час 
розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм інвестиційні 
сертифікати Фонду у встановлений строк. Ліквідаційна комісія зобов'язана 
забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок 
депонування та виплати депонованих коштів.

7. Умови зміни строків та порядок повідомлення про зміни:
Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням 

Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна ко-
місія повідомляє учасників протягом 2 (двох) робочих днів в порядку, пе-
редбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом опубліку-
вання в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті 
загально доступної інформаційної бази даних Комісії та на сайті КУА).

Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за рі-
шенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквіда-
ційна комісія повідомляє учасників не пізніше 3 (трьох) робочих днів до 
дати початку таких розрахунків в порядку, передбаченому для оприлюд-
нення цього Повідомлення (шляхом опублікування в офіційному друкова-
ному органі, розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази 
даних Комісії та на сайті КУА).

8. Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні па-
пери іншого інституту спільного інвестування не передбачається.

9. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також 
місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками 
Фонду: місцезнаходження Ліквідаційної комісії– м.Київ, вул. Народного 
ополчення, 1, 6-й поверх; тел. (044) 490-51-85 (з 10-00 до 17-00, перерва з 
13-00 до 14-00). Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розра-
хунки з учасниками Фонду – адреси банківських установ у яких відкриті 
банківські рахунки учасників Фонду. 

Голова Ліквідаційної комісії Петренко Ірина Володимирівна

ПІФ «АНТИБАНК» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», 
код ЄДРПОУ 05761614,

місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Горлівської дивізії, 10

(надалі також ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» або Товариство).
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідо-

мляє про те, що за пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсо-
тків простих акції Товариства, в проект порядку денного річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено на 
26 травня 2017 року о 13 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 
м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, акто-
ва зала № 1, внесені зміни, шляхом включення нового питання, а саме: 

21. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених 
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» правочинів.

та внесено проект рішення із запропонованого питання.
Таким чином, проект порядку денного (перелік питань, що вино-

сяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», проведення яких 
призначено на 26 травня 2017 року, є наступним::

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою відпові-
дальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депози-
тарної установи, схвалення договору з ним.

2. Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. Висно-
вок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ  «КОН-

ЦЕРН СТИРОЛ» у 2016 році.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 
10. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції у 
зв’язку із зміною типу та найменування Товариства.

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Поло-
ження про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення 
про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

12. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управ-
ління Товариства. 

13. Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Пре-
зидента Товариства.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН 
СТИРОЛ».

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства. 

17. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, 

про попереднє надання згоди на вчинення, схвалення правочинів, значних 
правочинів Товариства та їх виконання.

20. Про затвердження умов договору про обов’язковий викуп товари-
ством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції.

21. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених ПАТ «КОН-
ЦЕРН СТИРОЛ» правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства за адресою: http://stirol.ostchem.com/ .

Наглядова Рада ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

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

«Баранiвське пiдприємство райагропромтехнiка». 2.Код за ЄДРПОУ – 
03739125 3.Місцезнаходження - 12700, Житомирська область, 
м.  Баранiвка, вул.Першотравенська, буд.30. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс - 04144 42413 42036. 5. Електронна поштова адреса - 
barrapt@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації - www.
brapt.ho.ua 7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 12.05.2017 р. (Протокол 

№1 вiд 12.05.2017 р.) з дати державної реєстрації Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Екоугольгруп» припиненi повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Публічного акціонерного товари-
ства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Вікто-
ра Олександровича, який не володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На посадi голови та члена Наглядової ради перебував з 
25.06.2015  р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Замість звільненої особи на посаду голови Наглядової 
ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради буде обрано на 
першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «Екоугольгруп»;

- члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Довгої Алли Олекса-
дрівни, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi 
члена Наглядової ради перебувала з 25.06.2015 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої 
особи на посаду члена Наглядової ради нікого не обрано, так як за 
новою редакцією Статуту кількісний склад Наглядової ради Товари-
ства зменшено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Вишнiвського Валенти-
на Анатолiйовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітен-
та в розмірі 0.11004 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував 
з 25.06.2015 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних;

- члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Філінович Ірини Рома-
нівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
26.04561 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 25.06.2015 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них;

- члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Парфенюка Юрія Воло-
димировича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.11004 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував з 
25.06.2015 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової 
ради нікого не обрано, так як за новою редакцією Статуту кількісний 
склад Наглядової ради Товариства зменшено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Хохлюка Юрія Іванови-
ча, який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi члена 
Наглядової ради перебував з 25.06.2015 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи 
на посаду члена Наглядової ради нікого не обрано, так як за новою 
редакцією Статуту кількісний склад Наглядової ради Товариства змен-
шено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Шеремети Галини Мико-
лаївни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.04732 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 25.06.2015 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого 

не обрано, так як за новою редакцією Статуту кількісний склад Нагля-
дової ради Товариства зменшено до трьох осіб;

- голови та члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товари-
ства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Фiлiновича 
Вiктора Миколайовича, який не володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На посадi голови та члена Ревізійної комісії перебував з 
25.06.2015  р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Замість звільненої особи на посаду голови Ревізійної 
комісії нікого не обрано, так як голову Ревізійної комісії буде обрано на 
першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «Екоугольгруп»;

- члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Харлан Юлії Миколаїв-
ни, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi члена 
Ревізійної комісії перебувала з 25.06.2015 р. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка» Суса Володимира Олек-
сандровича, який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
посадi члена Ревізійної комісії перебував з 25.06.2015 р. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.05.2017 р. (Прото-
кол №1 вiд 12.05.2017 р.) обрані на строк з дати державної реєстрації 
Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» та до 12.05.2020 року членами Наглядо-
вої ради ПрАТ «Екоугольгруп» наступні особи:

- Новікова Галина Сергіївна. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 28.36837 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, 
- методист. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником 
акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором);

- Філінович Ірина Романівна. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 26.04561 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, 
- секретар. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником 
акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором);

- Вишнiвський Валентин Анатолiйович. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента 0.11004 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за 
останні 5 років, - головний інженер. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, 
не є незалежним директором);

За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.05.2017 р. (Прото-
кол №1 вiд 12.05.2017 р.) обрані на строк з дати державної реєстрації 
Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» та до 12.05.2020 року членами Ревізій-
ної комісії ПрАТ «Екоугольгруп» наступні особи:

- Фiлiнович Вiктор Миколайович. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - ін-
женер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних;

- Новіков Віктор Олександрович. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, 
- директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних;

- Довга Алла Олександрівна. Часткою в статутному капіталі емітен-
та не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - голо-
вний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2.Директор Душко Іван Олександрович 
12.05.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАРАНIВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИ-
РОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

2. Код за ЄДРПОУ: 00903191.
3. Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська область, місто Ново-

московськ, вулиця Зіни Бєлої, будинок 91.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (05693) 73192, факс 

(05693) 78288.
5. Електронна поштова адреса: ats_2011@mail.ru. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pat-novats.orbita.dp.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення 

2.1. Припинено повноваження Голови Правління Бобика Володимира 
Ярославовича. Рішення про припинення повноважень Голови Правління 
прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства від 10.05.2017 р. (Про-
токол № 6). Підстава такого рішення: необхідність переобрання складу 
Правління Товариства.

Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 
0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
29.04.2015 року. Паспортні дані посадової особи: паспорт серії АМ 
№  159849 виданий 12.01.2001 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровській області.

2.2. Припинено повноваження члена Правління Поденежного Івана Фе-
доровича. Рішення про припинення повноважень члена Правління прийнято 
на засіданні Наглядової ради Товариства від 10.05.2017 р. (Протокол № 6). 
Підстава такого рішення: необхідність переобрання складу Правління То-
вариства.

Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 
0,1145 %. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
29.04.2015 року. Паспортні дані посадової особи: паспорт серії АК 
№  382264 виданий 31.10.1998 року Новомосковським МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй області.

2.3. Припинено повноваження члена Правління Колоярцева Володими-
ра Юрійовича. Рішення про припинення повноважень члена Правління 
прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства від 10.05.2017 р. (Про-
токол № 6). Підстава такого рішення: необхідність переобрання складу 
Правління Товариства. Частка, якою володіє посадова особа в статутному 
капіталі емітента - 0,1145 % . Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 29.04.2015 року. Паспортні дані посадової особи: пас-
порт серії АМ № 171074 виданий 26.12.2000 року Новомосковським МВ 
УМВС України в Днiпропетровськiй області.

2.4. Припинено повноваження члена Правління Гаркавенка Василя Іва-
новича. Рішення про припинення повноважень члена Правління прийнято 
на засіданні Наглядової ради Товариства від 10.05.2017 р. (Протокол № 6). 
Підстава такого рішення: необхідність переобрання складу Правління То-
вариства. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емі-
тента – 0 % . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 29.04.2015 року. Паспортні дані посадової особи: паспорт серії АЕ 

№ 710663 виданий 27.08.1997 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй області.

2.5. Обрано на посаду члена Правління Поденежного Івана Федорови-
ча. Рішення про обрання посадової особи прийнято на засіданні Наглядо-
вої ради Товариства від 10.05.2017 р. (Протокол № 6). Підстава такого рі-
шення: необхідність обрання складу Правління Товариства.

Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 
0,1145 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який призначено особу: 5 (п’ять ) років. Перелік 
попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: на-
чальник відділу матеріально-технічного забезпечення, заступник Голови 
Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС», член 
Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС». Паспортні 
дані посадової особи: паспорт серії АК № 382264 виданий 31.10.1998 року 
Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй області.

2.6. Обрано на посаду члена Правління Гаркавенка Василя Івановича. 
Рішення про обрання посадової особи прийнято на засіданні Наглядової 
ради Товариства від 10.05.2017 р. (Протокол № 6). Підстава такого рішен-
ня: необхідність обрання складу Правління Товариства.

Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 
0  %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу: 5 (п’ять ) років. Перелік по-
передніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: началь-
ник автотранспортної дільниці ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП 
«АГРОТЕХСЕРВІС», член Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГ-
РОТЕХСЕРВІС». Паспортні дані посадової особи: паспорт серії АЕ 
№  710663 виданий 27.08.1997 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй області.

2.7. Обрано на посаду члена Правління Шалабоніна Генадія Вікторови-
ча. Рішення про обрання посадової особи прийнято на засіданні Наглядо-
вої ради Товариства від 10.05.2017 р. (Протокол № 6). Підстава такого рі-
шення: необхідність обрання складу Правління Товариства.

Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 
0  %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу: 5 (п’ять ) років. Перелік по-
передніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: слюсар-
електрик ФОП Касьянов В.А. (Свідоцтво про реєстрацію № 1.1386 від 
15.12.19999р.), майстер виробничої ділянки в реммайстерні ПАТ «НОВО-
МОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС. Паспортні дані посадової особи: 
паспорт серії АН № 452057 виданий 14.03.2006 року Амур-
Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй області.

2.8. Обрано на посаду Голови Правління Бобика Володимира Яросла-
вовича. Рішення про обрання Головою Правління прийнято на засіданні 
Наглядової ради Товариства від 10.05.2017 р. (Протокол № 6). Підстава 
такого рішення: необхідність обрання Голови Правління Товариства.

Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 
0  %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який призначено особу: 5 (п’ять ) років. Перелік по-
передніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Виконую-
чий обов’язки Голови Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП 
«АГРОТЕХСЕРВІС», Голова Правління ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП 
«АГРОТЕХСЕРВІС». Паспортні дані посадової особи: паспорт серії АМ 
№  159849 виданий 12.01.2001 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровській області.

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

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

Голова Правління Бобик В.Я.,  10.05.2017 р. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03327664
3. Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 226-30-38, 254-32-61
5. Електронна поштова адреса: public@vodokanal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.vodokanal.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
2. Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 

28.04.2017 змінено тип Товариства з публічного акціонерного товари-
ства на приватне акціонерне товариство. Відповідно змінено й найме-
нування Товариства. Повне найменування Товариства до зміни: Пу-
блічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал». 
Повне найменування Товариства після зміни: Приватне акціонерне то-
вариство «Акціонерна компанія «Київводоканал». Дата державної ре-
єстрації відповідних змін в ЄДР – 05.05.2017. Товариство продовжує 
здійснювати комплекс заходів, пов’язаних зі зміною типу та наймену-
вання.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

Голова правління – генеральний директор Новицький Дмитро 
Юрійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС - БАНК»

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

нерухомістю) 
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«ЕКСПРЕС - БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 20053145
3. Місцезнаходження 03049, м. Київ, Повiтрофлотський 

проспект,буд. 25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/044/ 290 -93 -81 /044/ 290 -93 -81

5. Електронна поштова адреса tana@express.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.expres-bank.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» повідомляє про звільнення Заступника Голови 
Правління Стадніка Геннадія Васильовича, у зв’язку з переведенням на 
іншу посаду (витяг з протоколу засідання Спостережної ради №14 від 
12.05.2017р.). 

Стаднік Геннадій Васильович (паспорт серія МЕ № 848565, виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 21.02.2008 року) був призначе-
ний на посаду Заступника Голови Правління з 05.04.2017р. (витяг з про-
токолу засідання Спостережної ради №11 від 05.04.2017 р.). Часткою в 
статуному капіталі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» не володіє.

Замість звільненої особи на дану посаду нікого не призначено.
У вищезазначеної особи непогашених судимостей за корисливі та по-

садові злочини не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова Правління
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»  Дідовець В.В.

13.05.2017р.

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 АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м. Житомир, вул. Пушкінська,32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44
5. Електронна поштова адреса: kanc@co.ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
7 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Про-

токол №24 вiд 07.04.2017р.) прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з публiчного акцiонерного товариства на при-
ватне акцiонерне товариство.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 12.05.2017 р. По-
вне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИ-
ТОМИРОБЛЕНЕРГО». Повне найменування акцiонерного товариства 
пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

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

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

2. Голова Правління  Шекета О.М.
13.05.2017

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості:
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товари-

ство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 04763746
Місцезнаходження емітента: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
Засоби зв’язку: тел. 044- 498-65-02, факс 044 498-65-01
Електронна поштова адреса емітента: nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.biomedsklo.com.ua
Вид особливої інформації : Відомості про зміну типу товариства
Текст повідомлення:
В зв’язку зі змінами внесеними в Закон «Про акціонерні товариства», 

які вступили в силу 01.05.2016 р., на загальних зборах акціонерів, які від-
булися 20.04.2017 року (Протокол №30 від 20.04.2017р.) було прийняте 
рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. 

Дата державної реєстрації вiдповiдних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР - 11.05.2017р. Реєстраційний номер 
13051050039001956. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО».
Повне найменування акціонерного товариства після зміни:
• українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО 

МЕД скло»;
• російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Био 

мед стекло»;
• англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «Bio med 

sklo».
Скорочене найменування акціонерного товариства після зміни:
• українською мовою: ПрАТ «БІО МЕД скло»;
• російською мовою: ЧАО «Био мед стекло»;
• англійською мовою: PrJSC «Bio med sklo».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова Правління ____________ Жарков Людвиг Анатолійович

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА 
ФIНАНС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30702104

3. Місцезнаходження емітента 03040 м. Київ проспект 
Голосiївський, б.70, кiмната 405

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 227-50-05 (044) 227-50-05

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

gorohovik@altera-finance.com

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

30702104smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-

ності на акції в депозитарній системі або акціонером 11.05.2017 р. Частка 
акціонера ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД», Код за ЄДРПОУ 33717616, місцезна-
ходження вул. Краснофлотська, буд. 170, м. Маріуполь, 87500, у загальній 
кількості акцій змінилася з 19.128% до 0.000%, у тому числі частка у за-
гальної кількості голосуючих акцій змінилася з 19.128% 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.
Генеральний директор ________ Шпуталова Свiтлана Миколаївна

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ПIВНIЧТРАНС"
2. Код за ЄДРПОУ 05523553
3. Місцезнаходження 65025, мiсто Одеса, 

21 км Старокиївської дороги
4. Міжміський код, телефон та факс 048 750 38 38 048 750 25 40
5. Електронна поштова адреса severtrans@sarmontgroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.severtrans.org.ua

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

II. Текст повідомлення
Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Пiвнiчтранс» вiд 

12.05.2017 року № 17/17/СТ-НС відповідно до положень Статуту Товари-
ства, прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб емiтента:

-звiльнено з посади виконуючого обов’язки директора Товариства Ка-
люжного Юрiя Миколайовича, паспорт серiї КЕ №277752, виданий Мали-
новським РВ УМВС України в Одеськiй областi 27.05.1996 р., за власним 

бажанням 12.05.2017р. Посадова особа перебувала на посадi з 
29.03.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, частки у статутному капiталi Товариства не має.

Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ «Пiвнiчтранс» вiд 
12.05.2017 року № 17/17/СТ-НС вiдповiдно до положень Статуту Товари-
ства, прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

- призначено на посаду виконуючого обов’язки директора Товариства 
Губарєва Сергiя Миколайовича, паспорт серiї ЕР №000082, виданий Цен-
тральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi. Посадова особа 
призначена безстроково, протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi 
обiймала посади заступника директора депратаменту розвитку 
ПАТ  «Платiнум Банк», директора департаменту роздрiбного бiзнесу 
ПАТ  «ФiнБанк», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, частки у статутному капiталi Товариства 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 Губарєв Сергiй Миколайович
Виконуючий обов`язки 
Директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.05.2017
(дата)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КВБЗ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-

нерів, які відбудуться 16 червня 2017 року об 11-00 годині за адресою 
місцезнаходження Товариства: 39621, Полтавська обл., місто Кремен-
чук, вулиця Івана Приходька, будинок 139, приміщення актового залу 
півскатно-візкового цеху (3-й поверх) ПАТ «КВБЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за міс-
цем проведення позачергових загальних зборів з 09-30 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціоне-
рів (далі – Збори) необхідно надати:

• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згід-

но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представни-
ка (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згід-
но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника 
(паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, 
який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається доку-
мент (витяг, наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі стату-
ту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, 
засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі від-
сутності печатки товариства, зазначені документи засвідчуються нотаріаль-
но), а також документ, що посвідчує особу представника (паспорт). 

Проект порядку денного 
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про зміну типу та найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
5. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 
6. Про надання згоди, в тому числі попередньої, на вчинення значних 

правочинів Товариства. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 12 червня 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень по питанням проекту порядку денного: www.kvsz.com.
Під час підготовки до Зборів акціонери Товариства можуть ознайоми-

тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, з 
дати отримання повідомлення до дати проведення Зборів, за адресою То-
вариства, у відділі корпоративного управління, кімната 417 та в день про-
ведення Зборів Товариства за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го – Голова правління – директор Товариства Шабала А.Д. або особа, яка 
виконує його обов’язки. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління – директор ПАТ «КВБЗ» (підпис) А.Д. Шабала М.П. 

12.05.2017

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходжен-
ня товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що 
позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 червня 2017 року 
о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщен-
ня навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити з 11.00 до 
11.50 години у день та за місцем проведенням позачергових Загальних 
зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах – 20.06.2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку 

проведення зборів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Розгляд питання про укладення Договору поруки з банком 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань 
ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД» перед банком АТ «Райф-
файзен Банк Аваль». 4. Про надання згоди ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» ви-
ступити фінансовим поручителем перед банком АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТО-

ЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД» за кредитним договором, який буде укладений 
між банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧ-
НИЙ ХЛІБОЗАВОД» .

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з до-
кументами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови прав-
ління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 
43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа - голова 
правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а для представника акціонера – додатково доку-
мент, що посвідчує повноваження представника.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку ден-
ного розміщена на власному веб-сайті - hlib.teremno.com.ua 

При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів 
акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвід-
чує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера до-
датково до цього необхідно мати довіреність на право представляти 
акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.
Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПIВНIЧТРАНС”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРЕМНО ХЛІБ»
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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКЕ ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГIПСОВИК»

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 Кам’янець-Подiльське публiчне 
акцiонерне товариство 
«ГIПСОВИК»

2. Код за ЄДРПОУ 22986119
3. Місцезнаходження 32307, м.Кам’янець-Подiльський, 

пров.Iндустрiальний, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03849)31873 (03849)38984

5. Електронна поштова адреса vladimir@gipsovik.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

gipsovik.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Слухали: Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загаль-
них зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

Вирiшили:
Юрисконсульт I-ої категорiї Товариства Шлик I.Г. запропонувала при-

йняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме: 
1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися у перiод з 17.03.2017 по 16.03.2018, 
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод 
бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк, а саме:

- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових 
коштiв (позики, кредитiв) сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна 
перевищувати суму 20 млн. грн.;

- правочинiв, направлених на укладання договорiв постачання 
паливно-мастильних матерiалiв, поставки природного газу, електричної 
енергiї сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 
суму 20 млн. грн.;

- правочинiв, направлених на укладання договорiв про надання та 
отримання послуг, виготовлення та поставки продукцiї сукупна вартiсть 
таких правочинiв не повинна перевищувати суму 20 млн. грн..

2. Зазначенi значнi правочини, на вчинення яких надана попередня 
згода, можуть вчинятися Товариством тiльки за умови надання наглядо-
вою радою Товариства попередньої згоди на вчинення кожного конкрет-
ного правочину.

3. Повноваження з укладення та пiдписання зазначених значних 
правочинiв надати головi правлiння Товариства Постовому Володимиру 
Iллiчу або заступнику голови правлiння Товариства Атаману Iвану 
Iвановичу.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються 
вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля 
надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

3. Пiдпис
3.1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, 

що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть 
згiдно з законодавством.

3.2. Голова виконавчого органу (правлiння) В.I. Постовий
Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

вказана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
законодавства:

Голова правлiння Постовий Володимир Iллiч
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 Постовий Володимир Iллiч
Голова правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.03.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ вул. Ленкав-

ського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://if.104.ua

7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.17р. (протокол 
№  18) припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «IВАНО-
ФРАНКIВСЬКГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard 
Brown), що не володiє акцiями Товариства - представника акцiонера ПЕС-
НЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764 ( володiє 1 акцiєю ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз», вартiстю 0,25коп). 
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має..

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.17р. (протокол № 18) 
припинено повноваження члена Наглядової ради Iллi Юрiйовича Ушанова, що 
не володiє акцiями Товариства, представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС 
ЛIМIТЕД ( OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, що володiє 1 акцiєю 
Товариства вартiстю 0, 25 коп. Судимостi за корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.17р.(протокол 
№  18) припинено повноваження члена Наглядової ради Iана Бьорда, що 
не володiє акцiями Товариства, представника акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, НЕ 294764, що володiє 1 (однiєю) акцiєю Товари-
ства, вартiстю 0, 25 грн. Судимостi за корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (Протокол № 18) припинено повноважен-
ня секретаря Наглядової ради Мiлькевич Вiталiй Павловича, не являється 
акцiонером Товариства, є представником акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРП-
РАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД, НЕ 290927, що володiє акцiями Товариства в кiлькостi 
1  (одна) шт. вартiстю 0, 25 грн. Судимостi за корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р.(протокол 18) припинено повнова-
ження члена Наглядової ради . Не являється акцiонером Товариства. 
Судимостi за корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р.(Протокол № 18) обрано членом На-
глядової ради Алешкiвську Галину Павлiвну, не володiє акцiями Товари-
ства, представник акцiонера ПАТ «НАК «Нафтогаз України», код 20077720, 
що волододiє акцiями в розмiрi 25 % в кiлькостi 3787259 шт. вартiстю 
0,25  грн. за 1 акцiю. Обрано з 29.03.2017 до переобрання ЗЗА. Судимостi 
за корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (протокол № 18) обрано до складу 
Наглядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда 
Брауна (David Antony Howard Brown), що не володiє акцiями Товариства - 
представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 ( володiє 1 акцiєю ПАТ «Iвано-
Франкiвськгаз», вартiстю 0,25грн.). Обрано з 29.03.2017 до переобрання 
ЗЗА. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (протокол № 18) обрано до складу 
Наглядової ради Iана Бьорда, що не володiє акцiями Товариства, пред-
ставника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, НЕ 294764, що 
володiє 1 (однiєю) акцiєю Товариства, вартiстю 0, 25 грн. Обрано з 
29.03.2017 до переобрання ЗЗА. Судимостi за корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (Протокол № 18) обрано до складу 
Наглядової ради Мiлькевич Вiталiй Павловича, не являється акцiонером 
Товариства, є представником акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД, НЕ 290927, що володiє акцiями Товариства в кiлькостi 
1  (одна)  шт. вартiстю 0, 25 грн. Обрано з 29.03.2017 до переобрання ЗЗА. 
Судимостi за корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (Протокол № 18) обрано до складу На-
глядової ради Iлля Юрiйович Ушанов , не являється акцiонером Товариства, є 
представником акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД ,HE 291552, що 
володiє акцiями Товариства в кiлькостi 1 (одна) шт. вартiстю 0, 25 грн. Обрано з 
29.03.2017 до переобрання ЗЗА. Судимостi за корисливi 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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.29
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦIЯ-2000»

2. Код за ЄДРПОУ: 30636477
3. Місцезнаходження: 04080 м.Київ вул.Фрунзе 63-Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)239-19-22 (044)239-19-00
5. Електронна поштова адреса: veresem@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.farmaceya2000.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою ра-

дою ПрАТ «ФАРМАЦІЯ - 2000» від 10.05.2017 р. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі Протоколу №04/05 від 
10.05.2017 р.

1.
Посадова особа Плескач Станіслава Іванівна (паспорт: серія СН но-

мер 772210 виданий 05.03.1998 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м.
Києві), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 27.04.2011 по 10.05.2017 р.

2.
Посадова особа Жебрівська Валентина Григорівна (паспорт: серія СО 

номер 333633 виданий 28.01.2000 р. Ватутінським РУГУ МВС України 
в.м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Посадова 
особа є представником акціонера товариства ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «ЯН» (ЄДРПОУ 20036365), м. Київ, вул. Фрунзе, 63-д, 1000 шт. про-
стих акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2011 по 
10.05.017. На посаду замість особи, повноваження якої припинено нікого 
не призначено. До обраня нового складу Наглядової ради посада залиша-
ється вакантною

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ФАР-
МАЦІЯ - 2000» від 10.05.2017 р. Обрання посадової особи виконано 
на підставі Протоколу №04/05 від 10.05.2017 р.

1.Жебрівська Валентина Григорівна (паспорт: серія СО номер 333633 
виданий 28.01.2000 р. Ватутінським РУГУ МВС України в.м.Києві) обрано 
на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: строком на 2 роки, згідно Статуту Това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член 
Наглядової ради ПАТ «ФАРМАЦІЯ - 2000». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Голова правління Жебрівська Валентина Григорівна, 11.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШАМРАЇВСЬКЕ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАМРАЇВСЬКЕ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00385862. 3. Місцезнаходження: 09035, Київська обл., Сквирський 
район, с.Руда, вул. Польова, буд.9. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (4568) 55381, 55424. 5. Електронна поштова адреса: shamray@
atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 00385862.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
типу акціонерного товариства. II. Текст повідомлення. Дата при-
йняття рiшення – 27.04.2017. Назва уповноваженого органу емiтента, 
що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР – 12.05.2017. Повне найменування акціо-
нерного товариства до зміни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ШАМРАЇВСЬКЕ». Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШАМРАЇВСЬКЕ». III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. На-
йменування посади: Генеральний директор Ткачук Олег Леонiдович. 
13.05.2017

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

нерухомістю) емітента 

ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» ДОПОВНЕННЯ
У номері 79 від 26.04.2017 р. розміщена особлива інформація. В допо-

внення до неї :24.04 2017 року ПАТ «Рівнесільмаш» отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсила-
тиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціо-
нерного товариства сформованого станом на 20.04.2017 року (вих. 
№ 133420зв від 21.04.2017 року).Розмір пакету акцій «фiзичної особи», 
який становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій змінився, пакет ак-
цій, який належав «фізичній особі», який складав 51,4639% в загальнiй 
кiлькостi 674180 акцiй та 51,4639 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
зменшилась до 189442 шт.,відсоток в загальній кількості голосуючих акцій 
складає 14,46115 . ТОВ «КВАНТУМ ФОМ», 35350 Рівненська обл. смт. Ква-
силів вул. Індустріальна 12/41 юридична особа,пакет акцій, який стано-
вить 10 і більше відсотків голосуючих акцій змінився, пакет акцій, який 
належав « в загальній кількісті акцій 497767 штук, який складав 37,9973% 
в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 37,9973 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збільшився до 982505 шт. Відсоток 
в загальній кількості голосуючих акцій складає 75,000038% 5%. Оскiльки в 
переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерного товариства не вказано дати 
змiни переходу прав власностi на цiннi папери, у полi «Дата обліку» вказу-
ється дата отримання реєстру. Голова правління Басараб Р.І.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «СТРОММАШИНА»

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
1 12.05.2017 Публiчне акцiонерне 

товариств «Завод 
«Строммашина»

Приватне акцiонерне 
товариство «Завод 
«Строммашина»

Зміст інформації:
Для зручностi управлiння дiяльнiстю Товариства, та збiльшення 
iнвестицiй в дiяльнiсть Товариства, шляхом випуску нових акцiй, 
прийняти рiшення про змiну типу товариства з Публiчного на При-
ватне акцiонерне товариство, з приватним розмiщенням акцiй та пе-
реважним правом акцiонерiв на придбання таких акцiй. В зв’язку з 
цим, затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ «Завод «Строммаши-
на», затвердити та надати дозвiл Генеральному Директору, 
Кiрносу  В.А., на замiну всiх внутрiшнiх документiв, положень, вивiсок, 
надписiв, бланкiв та печаток, найменувань, на новi, в яких буде 
вiдображену актуальну iнформацiю про тип товариства, а саме 
«Приватне акцiонерне товариство»...

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОТЕХСЕРВІС»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ 

РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (іден-
тифікаційний код Товариства 00903191) повідомляє, що 10.05.2017 р. 
Товариством самостійно виявлено технічну помилку у повідомленні 
про виникнення особливої інформації емітента «Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента» (щодо строку, на який призначено 
членів Наглядової ради Товариства), яка виникла 27.04.2017 р. 

Виправлена інформація: строк, на який призначено особу: 3 (три) 
роки. Повідомлення про виникнення особливої інформації було опу-
бліковане в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку» № 82 (2587) від 03.05.2017 р.

Інша інформація, зазначена в повідомленні, є вірною.

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 № 17089
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
13.05.2017 р. 

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 "БАНК СIЧ" 

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

www.sichbank.com.ua

7. Вид особливої інформації зміна посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
12 травня 2017 року Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СIЧ» прийнято рiшення (Протокол 
№91 вiд 12.05.2017 року) про звiльнення 15 травня 2017 року з посади за-

ступника Голови Правлiння - директора Захiдної регiональної дирекцiї 
ПАТ «БАНК СIЧ» Качерая Iвана Петровича та виведення його зi складу 
членiв Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» на пiдставi його заяви про звiльнення за 
власним бажанням вiд 27.04.2017р.

На посадi заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» - директора 
Захiдної регiональної дирекцiї ПАТ «БАНК СIЧ» Качерай I.П. перебував з 01  лю-
того 2016 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не нада-
вала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями 
емiтента не володiє. Дана посада Заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК 
СIЧ»-директора Захiдної регiональної дирекцiї ПАТ «БАНК СIЧ» скорочується з 
внесенням вiдповiдних змiн в органiзацiйну структуру ПАТ «БАНК СIЧ».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шульга Влада Вiкторiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.13
(дата)

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 19
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» 20
3. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 20
4. ПАТ БАНК СІЧ 24
5. ПАТ БАРАНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
18

6. ТОВ БЕТОН СЕРВІС 11
7. ПАТ БІО МЕД СКЛО 20
8. ПРАТ БУДИНОК МЕБЛІВ 15
9. ПАТ ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ВИНЗАВОД 16
10. ПРАТ ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 20
11. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД
16

12. ПАТ ЗАВОД «СТРОММАШИНА» 23
13. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 22
14. ПАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІПСОВИК» 
22

15. ПРАТ КИЇВГІДРОМОНТАЖ 10
16. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 11
17. ПАТ КИЇВХІМПОСТАЧ 8
18. ПАТ КИЇВХІМПОСТАЧ 11
19. ПРАТ КІРОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «КІФАДО» 17
20. ПАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ 17
21. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 10
22. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 21
23. ТОВ КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» 15
24. ПРАТ КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС
15

25. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 11
26. ПРАТ МЕГА-ТРЕЙД 17
27. ПРАТ МЕТКОР 6
28. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
19

29. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

23

30. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 21
31. ПІФ «АНТИБАНК» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ»
13

32. АТ ПРОМАРМАТУРА 14
33. ПРАТ ПРОМБУД 7
34. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 14
35. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 14
36. ПАТ РІВНЕАЗОТ 12
37. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 23
38. ПРАТ СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 17
39. ПАТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 9
40. ПАТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 9
41. ПРАТ СТАЛЬ 16
42. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 21
43. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 12
44. ПРАТ ФАРМАЦІЯ-2000 23
45. ПРАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 16
46. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
10

47. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 13
48. ПРАТ ШАМРАЇВСЬКЕ 23


