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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та  новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі  
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року  
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «ТАКО» (вул. Любарсько-
го, буд. 108-А, м. Дніпро, 49000, код за ЄДРПОУ: 
13417240) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «таКо». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ТАКО» від 03 листо-
пада 2010 року №162/04/1/10, видане 14.07.2011 Дніпро-
петровським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  – розпорядження №381-Кф-С-а від 17 листопада 
2017 року.

**   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 15.11.2017 №1003252707 щодо внесення 
17.10.2017 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, Постанови Господарського суду Луганської об-
ласті від 03.10.2017 року, Справа №913/412/16 Прова-
дження №22б/913/412/16 про визнання 
пат «ли сичанський склозавод «пролетарій» (код за 
ЄДРПОУ: 31380846) банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, що отримано від ліквідатора Віскунова О.В. 
заявою від 08.11.2017 року №08/11-17.1 (вх.№33059 від 
13.11.2017 року), зупинено обіг акцій ПАТ «Лисичанський 
склозавод «Пролетарій» (код за ЄДРПОУ: 31380846) – 
розпорядження № 540-Кф-З від 20 листопада 
2017 року.

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

«22» листопада 2017 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

**   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013  року за № 822/23354 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 13.11.2017 №1003239077 
щодо внесення запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 09.11.2017 
№16761710001001273; та інформації, наданої Управлін-
ням державної реєстрації Кам’янець-Подільської міської 
ради листом від 27.10.2017 №01-08/430 (вх.№31892 від 
02.11.2017), скасовано реєстрацію випуску акцій 
Зат «офісний центр» (код за ЄДРПОУ: 31344829). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Офісний 
центр» від 04.09.2002 №17/22/1/02, видане Хмельниць-
ким територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №382-Кф-С-а від 20 листопада 2017 року.

**   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 

Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013  року за № 822/23354 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 03.11.2017 №1003208659 
щодо внесення запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 26.10.2017 
№16761710005001183; та інформації, наданої Управлін-
ням державної реєстрації Кам’янець-Подільської міської 
ради листом від 27.10.2017 №01-08/430 (вх.№31892 від 
02.11.2017), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват Будівельно-монтажне управління «промбуд» 
(код за ЄДРПОУ: 00724947). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ Будівельно-Монтажне управління 
«Промбуд» від 23.02.1998 №10/22/1/98, видане Хмель-
ницьким територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження №383-Кф-С-а від 20 листопада 
2017 року.

21.11.2017 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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повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства
повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

повідомляє вас, що 26 грудня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 
Україна, м. вінниця, вул. магістратська, буд. 2, приміщення акто-
вого залу пат «вІнницяоБленерГо», відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться 26 грудня 2017 року з 09.30 год. до 
10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, 
к. 506.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складено-
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачерго-
вих загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у 
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред-
ставника акціонера – також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у позачергових загальних зборах 
акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери то-
вариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із 
зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціоне-
рам даного повідомлення до 25 грудня 2017 року (включно) з поне-
ділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 
21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк 
Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних 
прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

26 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувати-
меться у місці проведення реєстрації для участі у позачергових за-
гальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.voe.com.ua.

проект порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів:

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

2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке 
буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону 
України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII 
та єдиним засновником (учасником) якого буде ПАТ «ВІННИЦЯОБЛ-
ЕНЕРГО».

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.
пат «вІнницяоБленерГо»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «вІнницяоБленерГо»

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення
Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення (протокол 

№ 115 вiд 17.11.2017 р.) про призначення Камiнської Юлiї Миколаївни (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Члена Правлiння 
зi строком повноважень — безстроково. Пiдставою для прийняття рiшення 
є призаначення Камiнської Ю.М. тимчасово виконуючою обов’язки 
вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу. 
Акцiями в статутному капiталi емiтента посадова особа не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi 
обiймала Камiнська Ю.М. протягом останнiх п’яти рокiв: начальник Вiддiлу 
аналiзу фiнансових операцiй Управлiння фiнансового монiторингу 
ПАТ «ДIВI БАНК»; головний спецiалiст Вiддiлу аналiзу фiнансових 
операцiй Управлiння фiнансового монiторингуПАТ «ДIВI БАНК»; Началь-
ник сектору адмiнiстрування юридичних справ операцiйного управлiння 
ПАТ «Iнтеграл-Банк».

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

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

т.в.о. Голови правління 
пат «дІвІ БанК»  а.м. Бузілов

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«дIвI БанК»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення
Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол №114 вiд 16.11.2017 р.) 

прийняла рiшення про припинення повноважень Костяної Олександри 
Василiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посадi На-
чальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння на 
пiдставi її заяви про звiльнення за власним бажанням. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента Костяна О.В. не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Начальника Управлiння 
фiнансового монiторингу, члена Правлiння Костяна О.В. перебувала з 
11.12.2014 р. по 16.11.2017 р. Замiсть посадової особи, повноваження 
якої припинено, нiкого не призначено.

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

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

т.в.о. Голови правління 
пат «дІвІ БанК»  а.м. Бузілов
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

приватне аКцІонерне товариСтво «нео вІта», 
код за ЄдрпоУ 35372603

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 46/2/2017-т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
24.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 10.11.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

182 750 (Сто вісімдесят дві 
тисячі сімсот п’ятдесят) штук

фактично розміщених 182 750 (Сто вісімдесят дві 
тисячі сімсот п’ятдесят) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

25 164 675,00 грн. (Двадцять 
п’ять мільйонів сто шістдесят чо-
тири тисячі шістсот сімдесят 
п’ять гривень 00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

25 164 675,00 грн. (Двадцять 
п’ять мільйонів сто шістдесят чо-
тири тисячі шістсот сімдесят 
п’ять гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 25 164 675,00 грн. (Двадцять 
п’ять мільйонів сто шістдесят чо-
тири тисячі шістсот сімдесят 
п’ять гривень 00 копійок)

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

25 164 675,00 грн. (Двадцять 
п’ять мільйонів сто шістдесят чо-
тири тисячі шістсот сімдесят 
п’ять гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення внес-
ків, унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
______________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор 

(посада)
___________ 

(підпис)
Ю.л. вальчук 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

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

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I . Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: СIльСьКо ГоСпо дарСь Ке 
приватне аКцIонерне товариСтво «нива»; 2. Код 
за ЄДРПОУ: 03737310; 3. Місцезнаходження: 45612, Волинська обл., Луць-
кий р-н, смт.Торчин, вул.Незалежності, 2а; 4. Міжміський код та телефон, 
факс: 0332 791893 0332 791893; 5. Електронна поштова адреса: vd@atlanta.
lutsk.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Iнтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації nuva26.wix.com/index; 7. Вид особли-
вої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення. Згiдно протоколу №4 засiдання Наглядової 
ради, що вiдбулися 20.11.2017р. було прийнято рiшення про звiльнення 
директора ПрАТ «Нива»: Шегедин Володимир Йосипович (паспорт АЮ 
№292514, виданий 07.09.2016р. Луцьким РС УДМС України у Волин-
ській  обл.). Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не 
має. Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді 2 роки.

А також було прийнято рішення про призначення виконуючого 
обов»язки директора ПрАТ «Нива» за сумісництвом: Діхтярук Роман Ілліч 
(паспорт МС 020608, виданий 16.01.1996 Кременецьким РВ УМВС України 
в Тернопільській обл.) Непогашеної судимостi за користливi та посадовi 
злочини не має. Акціями товариства не володіє. Обіймає посаду фінансо-
вого директора ТзОВ УК «Атланта».

III. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства в.о.директора діхтярук роман Ілліч.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«федорIвСьКе»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФЕДОРIВСЬКЕ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00387177

3. Місцезнаходження емітента 65625 Харкiвська обл., Велико-
бурлуцький р-н, с. Федорiвка, 
вул. Працi,1

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

fedorivske@nr-avers.com.ua

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

http://fedorivske.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

27.10.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Това-
риства (Протокол б/н вiд 27.10.2017 р.) було прийнято рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрації 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
ЄДР: 15.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕДОРIВСЬКЕ». 
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕДОРIВСЬКЕ».

директор ____________  Буткевич людмила миколаївна

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАРИБГОСП»
місцезнаходження товариства:
39023, Україна, Полтавська область, Глобинський район, с. Бугаївка, 

вул. 40 років Перемоги, буд. 2А
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАРИБГОСП» (надалі 
ПАТ «ПОЛТАВАРИБГОСП» або Товариство) повідомляє Вас, що 26 грудня 
2017 року о 12.00 годині за адресою: Україна, полтавська область, Гло-
бинський район, с. Бугаївка, вул. 40 років перемоги, буд. 2а, кімна-
та 201, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 26 грудня 2017 року з 11.30 год. до 11.50 год. за адресою: 
Украї на, Полтавська область, Глобинський район, с. Бугаївка, вул. 40 років 
Перемоги, буд. 2А, кімната 201.

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

- станом на 24.00 год. 19 грудня 2017 року — в разі вступу в дію Закону 
України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 
святкових і неробочих днів» (законопроект № 5496 від 06.12.2016 року) та 
встановленням в 2017 році 25 грудня святковим днем;

- станом на 24.00 год. 20 грудня 2017 року — в разі не запровадження в 
2017 році 25 грудня святковим днем.

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

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член Наглядової 
ради ПАТ «ПОЛТАВАРИБГОСП» Флорес Тапья Олена Юріївна. Акціонери 
можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 25 грудня 2017 року (включ-
но) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, Полтавська об-
ласть, Глобинський район, с. Бугаївка, вул. 40 років Перемоги, буд. 2А, кім-
ната 201. Телефон для довідок: +38-067-631-26-00.

26 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

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

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 

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

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

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

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

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

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

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

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

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 

Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю «Реві-
зійна комісія».

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «полтавариБГоСп» (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного това-
риства про проведення загальних зборів»)

найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 195106 335476
Основні засоби 12488 7298
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 5864 71398
Сумарна дебіторська заборгованість 27563 95430
Грошові кошти та їх еквіваленти 5637 38
Нерозподілений прибуток 42848 208960
Власний капітал 50735 216846
Статутний капітал 4943 4943
Довгострокові зобов`язання 2500 -
Поточні зобов`язання 141872 118630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

7,45942 4,47652

Середньорічна кількість акцій (шт.) 19771376 19771376
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 42 49

пат «полтавариБГоСп»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «полтавариБГоСп»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – приватне акціонерне товариство 
«Запорізький автомобілебудівний завод»

2. Код за ЄДРПОУ - 25480917
3. Місцезнаходження – проспект Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600 
4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-04-21 (т/ф)
5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: змі-

на складу посадових осіб емітента.
II. текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.11.2017 №20/11/2017-1) 
Філіпенка Сергія Вадимовича, паспорт серія СА №926819 виданий 

12.01.1999 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, об-
рано Членом Правління з 21.11.2017. Обрання здійснено на підставі пода-
ної особистої заяви. Особа обрана на посаду на п'ять років. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, Пер-
ший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління, радник Го-
лови Правління, Голова Правління, заступник Голови Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

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   м.м. Євдокименко 
Найменування посади  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  20.11.2017
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЗьКий автомоБІлеБУдІвний Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товари-

ство «5-й Київський авторемонтний завод».
2. Код за ЄДРПОУ — 22889913.
3. Місцезнаходження — 03151, м. Київ, Солом’янський р-н., прос-

пект Повітрофлотський, будинок 64.
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 243 44 02
5. Електронна поштова адреса — 5karz@5karz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації — http://5karz.emitents.net.
ua/ua/docs.

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

2. текст повідомлення
Наказом Голови правління (Наказ №11-к вiд 19.08.2017 року) на 

Вiхтюк Людмилу Дмитрiвну (Паспорт серiї СО №839114, виданий 
11.12.2001р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), з 
20.08.2017 року, було покладено тимчасово, строком на 3 мiсяцi, до 
19.11.2017 року включно, виконання обов’язків Головного бухгалтера 
ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод». У зв’язку iз закінченням 
строку, на який було покладено тимчасове виконання обов’язків, тим-

часове виконання обов’язків припинено. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді пере-
бувала з 20.06.2017р. — 5 місяців. Часткою в статутному капiталi това-
риства не володіє. У відповідності до Статуту ПрАТ «5-й Київський 
авторемонтний завод», питання призначення та звільнення Головного 
бухгалтера товариства вирішує Голова правління.

Наказом Голови правлiння (Наказ №14-к вiд 17.11.2017 року) на 
Вiхтюк Людмилу Дмитрівну (Паспорт серiї СО №839114, виданий 
11.12.2001р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), з 
20.11.2017 року, покладено тимчасово, строком на 4 мiсяцi, виконання 
обов’язків Головного бухгалтера ПрАТ «5-й Київський авторемонтний за-
вод». Часткою в статутному капiталi товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом остан-
ніх 5 років обіймала наступні посади: Головний бухгалтер ТОВ «ПКБ 
«СКАТ», бухгалтер ПрАТ «5-й КАРЗ». У відповідності до Статуту 
ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод», питання призначення та 
звільнення Головного бухгалтера товариства вирішує Голова правління.

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

3.2. Голова правління  Сідорова л.п.
20.11.2017р.

річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Запорiзьке облплемпiдприємство», 00699224, Дослiдна станцiя, б.43, 
м. Запорiжжя, Комунарський, Запорiзька область, (06141) 69031, 
(06141) 43500.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.11.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www. zaporizke.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Стимул», 39051995.

5. Інформація про загальні збори. Загальні чергові збори акціонерів у 
2014 році не скликались, оскільки Наглядова рада не прийняла такого рі-
шення.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1048 1044

Основні засоби (за залишковою вартістю) 118 126
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 110 112
Сумарна дебіторська заборгованість 56 41
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал 690 720
Статутний капітал 3802 3802
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3112 -3082
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 358 324
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15206400 15206400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Алеко-Сервiс»

2. Код за ЄДРПОУ: 04804439
3. Місцезнаходження: 02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564-84-76, (044) 564-70-30
5. Електронна поштова адреса: STO-Aleko@uaz-upi.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://hyundai-bort.com.ua/stati/138-
informatsiya-emitenta

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

ІІ. текст повідомлення 
17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ «Алеко-Сервiс» Попович О.Б. 

прийняв рішення (наказ (розпорядження) про припинення трудового догово-
ру (контракту) №61-К-0000000055 від 17.11.2017р.) звільнити Козакову 
Анастасiю Володимирівну з посади Головного бухгалтера. Підстава рішення: 
заява Козакової А.В. від 10.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать особі (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - з 03.10.2016р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкрит-

тя паспортних даних не надано.Замість Козакової А.В. на посаду Головного 
бухгалтера ні кого не було призначено. Додаткова інформація, яка необхідна 
для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: дата звільнення Козако-
вої А.В. з посади Головного бухгалтера: 17.11.2017р., за власним бажанням, 
ст.38 КЗпП України у зв'язку з переїздом на нове місце проживання.

17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ «Алеко-Сервiс» Попович О.Б. 
прийняв рішення (наказ №62-К від 17.11.2017р.) призначити Чабан Ларису 
Іванівну виконуючою обов'язки головного бухгалтера. Підстава рішення: на-
каз Виконавчого директора ПрАТ «Алеко-Сервiс» Поповича О.Б. №62-К від 
17.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсо-
тках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п»яти років: бухгалтер. Строк, на який при-
значено: безстроково. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і 
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: Чабан Л.І. призначена виконуючою 
обов'язки головного бухгалтера ПрАТ «Алеко-Сервiс» з 20.11.2017р.

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

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

2. виконавчий директор  попович о. Б.
20.11.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «5-й КиївСьКий авторемонтний Завод»

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «ЗапорIЗьКе оБлплемпIдприЄмСтво»

приватне аКцIонерне товариСтво «алеКо-СервIС»
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Шановні акціонери прат «КондитерСьКа 
фаБриКа «лаГода»!

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Конди-
терська фабрика «Лагода» (надалі Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, 
адреса місцезнаходження: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Ка-
гарлик, вул. Став’янка, 99), повідомляє про скликання позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.12.2017 року о 10-00 за 
адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, 
вул. Став’янка,  99, приміщення 1. Реєстрація акціонерів відбудеться з 
09-15 по 09-45 у день проведення зборів, за місцем проведення зборів.
проеКт порядКУ денноГо (перелІК питань, Що виноСятьСя 

на ГолоСУванння):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на 

зборах.
4. Про затвердження трудового контракту з Генеральним директором 

та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Генеральним 
директором.

5. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах акціонерів є 20.12.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами, документами та проектами рішень, щодо питань порядку денного 
зборів акціонерів є наступним: з матеріалами, документами та проектами 
рішень питань порядку денного зборів акціонерів можна ознайомитись в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 
26.11.2017 р. по 25.12.2017 р., у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою: 
09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, 
приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Осо-
ба відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та проектами 
документів – Кривов'яз Денис Васильович. З проектами рішень, щодо кож-
ного питання, включеного до проекту порядку денного зборів, можна озна-
йомитись за адресою веб-сайту: www.lagoda.com.ua

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. телефон для довідок: (044) 393-79-92.

Генеральний директор  Кривов’яз д.в.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «трУдовий 
КолеКтив «фанплит»

2. Код за ЄДРПОУ 32960308
3. Місцезнаходження 02160, м.Київ, вул.Фанерна, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 559-16-77 (044) 559-12-11
5. Електронна поштова адреса ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://tkf.kiev.ua

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

II. текст повідомлення
За рiшенням спiльного засiдання Наглядової ради, директора та 

ревiзора (Протокол № 5 вiд 16.11.2017 р.) звiльнено (припинено повнова-
ження) Шевчук Оксани Iванiвни з посади директора за власним бажанням. 
Перебувала на посадi з 18.06.2014р. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням спiльного засiдання Наглядової ради, директора та 
ревiзора (Протокол № 5 вiд 16.11.2017 р.) призначено (обрано) Мiщенко 
Вiкторiю Вiкторiвну на посаду директора з 17.11.2017р. строком на 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - начальник вiддiлу 
кадрiв ПрАТ «Фанплит». Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади мiщенко вiкторiя вiкторiвна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.11.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«УКраїнСьКий Страховий КапIтал»

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 

«Український страховий капiтал»
2. Код за ЄДРПОУ: 23707357
3. Місцезнаходження: 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 371-17-17 (044) 371-17-17
5. Електронна поштова адреса: usk@уck.net.ua
6. Адреса сторінки вмережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
За даними «Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв» станом на 

14.11.2017 р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» 20.11.2017 р., вiдбулася змiна 
розмiру пакета акцiй юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЮВIД-2009» (код ЄДРПОУ: 36374287, 
мiсцезнаходження: 61022, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Iванiвська, 
буд. 1), а саме:

розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру 
пакета акцiй -58,045569 %

розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй -55,752175 %

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

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

2. Виконуюча обов’язки 
Голови правлiння  носова Юлiя вячеславiвна
 21.11.2017

прат «днІпровСьКий термІнал» 
повідомлення про позачергові загальні збори

Виконавчий орган ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (код 
ЄДРПОУ 32851024, місцезнаходження 73000, м. Херсон, Перекопська, 
буд.169) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «8» грудня 2017 року о 14:00 за адресом: 
м. херсон, вул. перекопська, буд. 169, кабінет директора у відповід-
ності із нормами зазначеними в ч.5 статті 47 Закону України «Про акці-
онерні товариства». Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 4 грудня 2017 р. Реєстрація акціо-
нерів з 13:00 год. до 13:45 год. за місцем проведення зборів. 

порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря зборів Товариства.
3.Затвердження регламенту проведення зборів.
4. Про укладення кредитного договору з банком. 
5. Передача в заставу землі та нерухомості, що належить ПрАТ «Дні-

провський термінал» на праві власності в якості забезпечення виконан-
ня зобов'язань перед банком. 

6. Надання повноважень на підписання від імені Товариства догово-
ру про надання кредиту та договору застави з Банком. 

7. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних право-
чинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 
які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття 
цього рішення.

для участі у Зборах акціонерам товариства необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення 
засвідчене згідно вимог законодавства України. акціонери това-
риства чи їх представники під час підготовки до Зборів, можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за адресом: м. херсон, вул. перекоп-
ська, буд.169, приймальня, в робочі дні з 8 00-17 00 години, а в 
день проведення Зборів у місці їх проведення. особа відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Сав-
лученко Г. м. телефон для довідок (0552) 35-41-31, 35-41-32. адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщено проект порядку 
денного з проектами рішень dniproterminal.pat.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №222, 22 листопада 2017 р. 
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01056244
3. Місцезнаходження: 11114, смт. Першотравневе Овруцького району 

Житомирської областi, Залiзнична,9
4. Міжміський код, телефон та факс: +380414867501 +380414867501
5. Електронна поштова адреса: gppk@ovr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/tovgzk/
info

7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
У вiдповiдностi до Iнформацiйної довiдки ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України» за вих.№145293 вiд 10 листопада 2017 року сформо-
ваної вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
ПрАТ «Товкачiвський ГЗК» станом на 07.11.2017р. i отриманої 
20.11.2017 року щодо iнформацiї про акцiонерiв - юридичних осiб, пакет 
власника акцiй БIРГМIНТОН IНВЕСТIНГ IНК. (BIRGMINTON INVESTING 
INC.) змiнився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи-нерезидента БIРГМIНТОН 

IНВЕСТIНГ IНК. (BIRGMINTON INVESTING INC.), iдентифiкацiйний код з 
торгiвельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно за-
реєстрований iноземний суб’экт господарської дiяльностi - 524063, 
мiсцезнаходження - Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вiкхемз Кей 1, Роуд 
Таун, Тортола Британськi Вiргiнськi острови.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кету акцiй - 14,189847%.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй - 0,00%.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакету акцiй - 14,189847%.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй - 0,00%.

У вiдповiдностi до Iнформацiйної довiдки ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» за вих.№145293 вiд 10 листопада 2017 року сформо-
ваної вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ 
«Товкачiвський ГЗК» станом на 07.11.2017р. i отриманої 20.11.2017 року 
щодо iнформацiї про акцiонерiв - юридичних осiб, пакет власника акцiй 
змiнився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи-нерезидента НАВАРО 
ДIВЕЛОПМЕНТ ЛIМIТЕД (NAVARO DEVELOPMENT LIMITED), 
iдентифiкацiйний код з торгiвельного, судового або банкiвського реєстру 
країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб’экт господарської 
дiяльностi - 147089, мiсцезнаходження - Зiнас Кенфер та Орiгенос, 
Лiмассол, 3035

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

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне товари-

Ство вироБниЧе оБ»Єднання «автотранСпортниК»
2. Код за ЄДРПОУ 20572715
3. Місцезнаходження 08500 м. фастiв вул.транспортна,2
4. Міжміський код, телефон та факс 0456566604, 0456566604
5. Електронна поштова адреса avtotransportnik@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://rem-baza.com.ua
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: 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
20.11.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБ-

ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«АВТОТРАНСПОРТНИК» прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме:

1. предмет правочину: Схвалено дії Голови правління пов‘язані з 
отриманням Товариством кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - Банк) в 
сумі 55 000 000,00 (п‘ятдесят п‘ять мільйонів) гривень 00 копійок, стро-
ком та процентною ставкою на умовах визначених Банком.

Схвалено порядок та вид забезпечення виконання Товариством 
зобов’язань за Кредитним договором шляхом надання Товариством у 
заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОД-
НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» власного майна, а саме (нерухомості, 
основних засобів – обладнання, транспортних засобів, товарів в оборо-
ті, майнових прав на грошові кошти), вартістю не більше 800 000 000,00 
(вісімсот мільйонів) гривень 00 копійок з укладенням відповідного дого-
вору (кредитного, застави) у сумі необхідній (достатній) для забезпечен-
ня такого зобов’язання.

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 55 000 000,00 (п‘ятдесят 
п‘ять мільйонів) гривень 00 копійок.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 16 072 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 342,210%.

Станом на 14 листопада 2017р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість го-

лосуючих акцій становить 138 236 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах, становить: 135 077 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня 135 020 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0 шт.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 

не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не 
визначено.

2. предмет правочину: Схвалено порядок та вид забезпечення ви-
конання Товариством зобов’язань за Кредитним договором шляхом на-
дання Товариством у заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» власного майна, а 
саме (нерухомості, основних засобів – обладнання, транспортних засо-
бів, товарів в обороті, майнових прав на грошові кошти), вартістю не 
більше 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень 00 копійок з укладен-
ням відповідного договору (кредитного, застави) у сумі необхідній (до-
статній) для забезпечення такого зобов’язання.

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 800 000 000,00 (вісімсот 
мільйонів) гривень 00 копійок.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 16 072 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 4 977,601%.

Станом на 14 листопада 2017р. (дата складання переліку акціонерів, 
які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість го-
лосуючих акцій становить 138 236 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 135 077 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня 135 020 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не 
визначено.

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

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

Голова правління поровай володимир вікторович підпис, м. п. 
20.11.2017 р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво вироБниЧе оБ’Єднання «автотранСпортниК»

приватне аКцIонерне товариСтво «товКаЧIвСьКий ГIрниЧо-ЗБаГаЧУвальний КомБIнат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.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 внесення змін до персональних складів наглядових рад

акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця"
16.11.2017 р.  

Повноваження  посадової особи   припинено на підставі Рішення акці-
онерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на
засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол №Ц-57/104 від
16.11.2017 року (вхідний номер витягу з Рішення акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 2030 від 20.11.2017 року).
Посадова особа Бойчук Володимир Миколайович (паспорт: серія АЕ но-
мер 895086 виданий 09.11.2004 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду В.о.Голо-
ви Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді:10 місяців. Повноваження особи  припи-
нено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів нагля-
дових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ "Укрзаліз-
ниця" від 16.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця"
16.11.2017 р. Повноваження посадової особи припинено на підставі Рішен-
ня акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний за-
вод" на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-57/104 від
16.11.2017 року (вхідний номер витягу з Рішення акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 2030 від 20.11.2017 року).
Повноваження посадової особи Онофрієв Андрій Дальвинович (особа не
надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
Член Наглядової ради, припинено. Не володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 8 місяців. Повноваження особи  припинено згідно з рі-
шенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акці-
онерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017 року. 

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу за-

сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2030 від 20.11.2017 року). Посадова особа Лазарев Іван Леонідович (пас-
порт: серія АК номер 262398 виданий 07.08.1998 р. Заводським РВ Дніп-
родзержинського МУУ МВС України в Дніпропетровській області), призна-
чена на посаду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі
емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: начальник управління постачання та маркетингу
ТОВ "Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування Ін-
тер КАР Груп"; начальник управління з єкономічної безпеки ПАТ "Верхнь-
одніпровський машинобудівний завод"; заступник генерального директора
з єкономіки та фінансів ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод"; комерційний директор ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний
завод"; ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод". Місце робо-
ти (період звіту):ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
Посада (період звіту): член правління ПрАТ "Дніпропетровський теплово-
зоремонтний завод". Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з ук-
ладанням контракту  строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року (вхід-
ний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 2030
від 20.11.2017 року). Посадова особа Зеленський Андрій Вікторович ( осо-
ба не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на по-
саду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років): ДП "Українсь-
кий шнститут промислової власності" помічник директора,директор підпри-
ємства; ПрАТ "Харківський електротехничний завод" в.о.голови правління.
Посада (період звіту): Член Правління ПрАТ "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод". Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідан-
ня правління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з укладан-
ням контракту строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року (вхід-
ний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2030 від 20.11.2017 року). Посадова особа Коваль Ігор Вікторович ( особа
не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на поса-
ду Голови Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років): Посада (пері-
од звіту): Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання прав-
ління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з укладанням
контракту   строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

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

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

2. В.о.Голови Правління Бойчук Володимир Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000,  м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України "Про
акціонерні товариства" повідомляє, що "11" грудня 2017 року об 11:00 за
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація
акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем фпрове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства - 05.12.2017 року. 

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття

Статуту Товариства в новій редакції.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-

ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://exgp.fbp.com.ua. В період до дати проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в
день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного,
за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,  буд. 30, у робочі дні, робочий
час (з 09.00 год. до 18.00 год.), в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відпо-
відальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товарис-
тва з документами - Філіпська І.В.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОРЕМТРАНССЕРВІС" 

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 03767469, місцезнаходження: Черні-
вецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, провул. О.Кобилянсь-
кої, б. 2), повідомляє, що 08.12.17 р. об 11.00 год. за адресою: Чернівець-
ка обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, провул. О.Кобилянсь-
кої, б. 2, у приміщенні будівлі АТП, 2 поверх, актовий зал відбудуться
позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та
їх представників відбудеться в день проведення зборів за місцем їх прове-
дення з 10.00 до 10.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь в загальних зборах акціонерів, 12.10.2013 р. 

Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та

встановлення терміну повноважень лічильної комісії. 2.  Обрання голови та
секретаря загальних зборів акціонерів.  3. Затвердження регламенту загаль-
них зборів акціонерів. 4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів. 5. Затвердження звіту ліквідаційної
комісії товариства. 6. Затвердження ліквідаційного балансу товариства.

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознай-
омитись у Голови ліквідаційної комісії Ангелуша А.М.  за місцезнаходженням
товариства Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, провул.
О.Кобилянської, б. 2, адмінкорпус, 2 поверх, кабінет Голови ліквідаційної ко-
місії у робочі дні з 10.00 до 11.00 та в день проведення загальних зборів - за
місцем їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено ін-
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на го-
лосування, згідно з порядком денним, http://chvat.chv.ua/agrorem.html
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Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй - 5,189848%.

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

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй - 5,189848%.

У вiдповiдностi до Iнформацiйної довiдки ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» за вих.№145293 вiд 10 листопада 2017 року сформо-
ваної вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ 
«Товкачiвський ГЗК» станом на 07.11.2017р. i отриманої 20.11.2017 року 
щодо iнформацiї про акцiонерiв - юридичних осiб, пакет власника акцiй 
змiнився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

повне найменування юридичної особи-нерезидента ЛАКРIНО 
IНВЕСТМЕНС ЛIМIТЕД (LUCRINO INVESTMENS LIMITED), 
iдентифiкацiйний код з торгiвельного, судового або банкiвського реєстру 

країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб’экт господарської 
дiяльностi - 147148, мiсцезнаходження - Griva Digeni, 113, Astromeritis, 
Nicosia, 2108

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

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй - 8,999998%.

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

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй - 8,999998%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Голова правління в.п. Савчук 20.11.2017р.

 Шановний акціонер !
повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 
Приватне Акціонерне Товариство «Будмеханізація-1» (надалі- 

ПрАТ «Будмеханізація-1»), код ЄДРПОУ 03366121, місцезнаходження 
87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, будинок 
№ 40, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів (далі—загальні збори) ПрАТ «Будмеханізація-1», які відбудуться 
«26» грудня 2017 року о 11.00 год. за місцезнаходженням 
ПрАТ «Будмеханізація-1»: 87522, донецька область, місто маріуполь, 
вулиця таганрозька, будинок № 40, актова зала.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «Будмехані за-

ція-1» для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем про-
ведення зборів з 10.00 год. до 10.45 год. згідно з переліком акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
«19» грудня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документ, що по-
свідчує їх особу, а представники акціонерів - документи, що посвідчує їх 
особу та повноваження.

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

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «Будмеханізація-1».
2.Обрання секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведен-

ня та порядку голосування на загальних зборах ПрАТ «Будмеханізація-1».
3.Прийняття рішення про визначення найменування товариства право-

наступника ПрАТ «Будмеханізація-1».
4. Затвердження звіту Комісії з припинення.

5.Затвердження передавального акту ПрАТ «Будмеханізація-1» до то-
вариства правонаступника.

6. Про проведення державної реєстрації припинення ПрАТ «Будмеханіза-
ція-1» в результаті перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного за місцезнаходженням ПрАТ «Будмеханізація-1» за адресою: Україна, 
87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, будинок 
№ 40, приймальня Голови комісії з припинення, у робочі дні з 9.00 до 12.00 , 
а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення. Акціоне-
ри можуть надавати пропозиції до проекту порядку денного загальних збо-
рів в порядку та строки визначенні чинним законодавством України на 
адресу: 87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, 
будинок № 40.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів (представників акціонерів) з документами, є Голова комісії з припинен-
ня Зубко Андрій Петрович, довідки за телефоном 0504701897, адреса 
власного веб-сайту www.budmeh1.pat.ua.

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

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

2. Найменування посади:
Голова Комісії з припинення _________________ а.п. Зубко
 підпис
  20.11.2017р.
  дата

приватне аКцІонерне товариСтво «БУдмеханІЗацІя-1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.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 внесення змін до персональних складів наглядових рад

акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця"
16.11.2017 р.  

Повноваження  посадової особи   припинено на підставі Рішення акці-
онерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на
засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол №Ц-57/104 від
16.11.2017 року (вхідний номер витягу з Рішення акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 2030 від 20.11.2017 року).
Посадова особа Бойчук Володимир Миколайович (паспорт: серія АЕ но-
мер 895086 виданий 09.11.2004 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду В.о.Голо-
ви Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді:10 місяців. Повноваження особи  припи-
нено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів нагля-
дових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ "Укрзаліз-
ниця" від 16.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця"
16.11.2017 р. Повноваження посадової особи припинено на підставі Рішен-
ня акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний за-
вод" на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-57/104 від
16.11.2017 року (вхідний номер витягу з Рішення акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 2030 від 20.11.2017 року).
Повноваження посадової особи Онофрієв Андрій Дальвинович (особа не
надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
Член Наглядової ради, припинено. Не володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 8 місяців. Повноваження особи  припинено згідно з рі-
шенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акці-
онерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017 року. 

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу за-

сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2030 від 20.11.2017 року). Посадова особа Лазарев Іван Леонідович (пас-
порт: серія АК номер 262398 виданий 07.08.1998 р. Заводським РВ Дніп-
родзержинського МУУ МВС України в Дніпропетровській області), призна-
чена на посаду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі
емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: начальник управління постачання та маркетингу
ТОВ "Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування Ін-
тер КАР Груп"; начальник управління з єкономічної безпеки ПАТ "Верхнь-
одніпровський машинобудівний завод"; заступник генерального директора
з єкономіки та фінансів ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод"; комерційний директор ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний
завод"; ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод". Місце робо-
ти (період звіту):ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
Посада (період звіту): член правління ПрАТ "Дніпропетровський теплово-
зоремонтний завод". Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з ук-
ладанням контракту  строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року (вхід-
ний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 2030
від 20.11.2017 року). Посадова особа Зеленський Андрій Вікторович ( осо-
ба не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на по-
саду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років): ДП "Українсь-
кий шнститут промислової власності" помічник директора,директор підпри-
ємства; ПрАТ "Харківський електротехничний завод" в.о.голови правління.
Посада (період звіту): Член Правління ПрАТ "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод". Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідан-
ня правління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з укладан-
ням контракту строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року (вхід-
ний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2030 від 20.11.2017 року). Посадова особа Коваль Ігор Вікторович ( особа
не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на поса-
ду Голови Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років): Посада (пері-
од звіту): Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання прав-
ління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з укладанням
контракту   строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

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

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

2. В.о.Голови Правління Бойчук Володимир Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000,  м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України "Про
акціонерні товариства" повідомляє, що "11" грудня 2017 року об 11:00 за
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація
акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем фпрове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства - 05.12.2017 року. 

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття

Статуту Товариства в новій редакції.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-

ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://exgp.fbp.com.ua. В період до дати проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в
день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного,
за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,  буд. 30, у робочі дні, робочий
час (з 09.00 год. до 18.00 год.), в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відпо-
відальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товарис-
тва з документами - Філіпська І.В.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОРЕМТРАНССЕРВІС" 

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 03767469, місцезнаходження: Черні-
вецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, провул. О.Кобилянсь-
кої, б. 2), повідомляє, що 08.12.17 р. об 11.00 год. за адресою: Чернівець-
ка обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, провул. О.Кобилянсь-
кої, б. 2, у приміщенні будівлі АТП, 2 поверх, актовий зал відбудуться
позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та
їх представників відбудеться в день проведення зборів за місцем їх прове-
дення з 10.00 до 10.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь в загальних зборах акціонерів, 12.10.2013 р. 

Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та

встановлення терміну повноважень лічильної комісії. 2.  Обрання голови та
секретаря загальних зборів акціонерів.  3. Затвердження регламенту загаль-
них зборів акціонерів. 4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів. 5. Затвердження звіту ліквідаційної
комісії товариства. 6. Затвердження ліквідаційного балансу товариства.

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознай-
омитись у Голови ліквідаційної комісії Ангелуша А.М.  за місцезнаходженням
товариства Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, провул.
О.Кобилянської, б. 2, адмінкорпус, 2 поверх, кабінет Голови ліквідаційної ко-
місії у робочі дні з 10.00 до 11.00 та в день проведення загальних зборів - за
місцем їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено ін-
формацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на го-
лосування, згідно з порядком денним, http://chvat.chv.ua/agrorem.html
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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)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне товари-

Ство вироБниЧе оБ»Єднання «автотранСпортниК»
2. Код за ЄДРПОУ 20572715
3. Місцезнаходження 08500 м. фастiв вул.транспортна,2
4. Міжміський код, телефон та факс 0456566604, 0456566604
5. Електронна поштова адреса avtotransportnik@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://rem-baza.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення
20.11.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АВ-
ТОТРАНСПОРТНИК» прийнято рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, а саме:

1. відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які 
можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одно-
го року з дати прийняття цього рішення: договорів купівлі-продажу тран-
спортних засобів та їх складових, будівельних матеріалів, поставки, підря-
ду, експедирування, перевезення, надання послуг по ремонту та 
переустаткуванню транспортних засобів, спеціальне зберігання, договорів 
(контрактів, угод) під час участі в тендерах, предметом яких є постачання 
(купівля-продаж) транспортних засобів та їх складових, надання послуг по 
ремонту та переустаткуванню транспортних засобів, відступлення права 
вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних од-
норідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашен-
ня заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фі-
нансової допомоги, отримання кредитів, передача майна Товариства у 
заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депо-
зитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), отримання 
банківської або фінансової гарантії, договору застави майнових прав/Іпо-
течного договору/договору застави товарів в обороті та інше; депозитного 
договору; інших договорів, пов'язаних з договором про надання банківської 
гарантії, з самостійним визначенням істотних умов цих договорів та/або до-
кументів; додаткових угод/договорів до договору про надання банківської 
гарантії та/або договору застави майнових прав та/або пов’язаних догово-
рів, що можуть бути укладені в майбутньому, після підписання договору 
про надання банківської гарантії, договору застави майнових прав та/або 
пов’язаних договорів.

Гранична сукупність вартість правочинів: гранична сукупна вартість 
за кожним видом правочинів не більше 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять 
мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначено-
го за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кож-
ного правочину.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 16 072 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 93,33%.

Станом на 14 листопада 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які 

мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 138 236 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 135 077 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
135 020 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення 0 шт.

2. відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які 
можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одно-
го року з дати прийняття цього рішення при обов’язковому попередньому 
погодженні Наглядовою Радою: договорів купівлі-продажу транспортних за-
собів та їх складових, будівельних матеріалів, поставки, підряду, експедиру-
вання, перевезення, надання послуг по ремонту та переустаткуванню тран-
спортних засобів, спеціальне зберігання, договорів (контрактів, угод) під час 
участі в тендерах, предметом яких є постачання (купівля-продаж) тран-
спортних засобів та їх складових, надання послуг по ремонту та переустат-
куванню транспортних засобів, відступлення права вимоги боргу, переве-
дення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, 
надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованос-
ті, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, 
отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отри-
мання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (догово-
ри банківського вкладу (депозиту)), отримання банківської або фінансової 
гарантії, договору застави майнових прав/Іпотечного договору/договору за-
стави товарів в обороті та інше; депозитного договору; інших договорів, 
пов'язаних з договором про надання банківської гарантії, з самостійним ви-
значенням істотних умов цих договорів та/або документів; додаткових угод/
договорів до договору про надання банківської гарантії та/або договору за-
стави майнових прав та/або пов’язаних договорів, що можуть бути укладені 
в майбутньому, після підписання договору про надання банківської гарантії, 
договору застави майнових прав та/або пов’язаних договорів.

Гранична сукупність вартість правочинів: гранична сукупна вартість 
за кожним видом правочинів не більше 800 000 000,00 грн. (вісімсот міль-
йонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за 
офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного 
правочину.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 16 072 000, грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 4 977,6008%.

Станом на 14 листопада 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосую-
чих акцій становить 138 236 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 135 077 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
135 020 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення 0 шт.

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

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

Голова правління поровай володимир вікторович підпис, м. п. 
20.11.2017 р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво вироБниЧе оБ’Єднання «автотранСпортниК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«УКраїнСьКий БУдІвельно-ІнвеСтицІйний 

БанК»
місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, бул. лесі Українки, 30-в

(далі – «Банк»)
повідомляє, що відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні 

товариства» 08 грудня 2017 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, буль-
вар лесі Українки, 30-в, к. 213 відбудуться позачергові загальні збори ак-
ціонерів Банку.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за 

адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 
10.00 до 10.45. Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів - паспорт або і нший документ, що посвідчує осо-
бу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відпо-

відно до законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах - станом на 24 годину 04 грудня 2017 р.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
https://ubib.com.ua/about/emitents

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за адресою місцезнаходження Банку: м. Київ, бульвар Лесі 
Українки, 30-В, к. 213 у робочі дні, робочий час, в день проведення загаль-
них зборів - за місцем проведення зборів. Посадовою особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів акціонерів під час підготовки до загальних зборів, є – Голова Прав-
ління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 364-34-82; 0 800 21 97 97.
Наглядова рада Банку

Голова правління Банку  Качуровський в.п.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«УКрелеваторпром». 1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
31640002. 

1.3.Місцезнаходження емітента: 65003, м.Одеса, вул.Чорноморського 
козацтва 52/1. 

1.4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 738-63-65, 
(048) 738-63-73. 

1.5.Електронна поштова адреса емітента: uep@uep.admsilos.com.ua. 
1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: uep.admsilos.com.ua.
1.7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про припинення емiтента шля-

хом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням 
вищого органу емiтента або суду.

2. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом перетворен-

ня в товариство з обмеженою відповідальністю: Рішення одноособового 
акціонера №6 від 16.11.2017 року. 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення 
емiтента шляхом перетворення: представник акціонера, Сависько Валерій Ва-
сильович, що діє від імені Одноосібного акціонера - КОМПАНIЇ «АЛЬФРЕД С. 
ТОПФЕР IНТЕРНЕШЕНАЛ НIДЕРЛАНДИ» Б.В.», юридичної особи, зареєстро-
ваною за адресою: НIДЕРЛАНДИ, 1043 ДжП Амстердам, Кінгсфордвег 83.

Причини рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення: в 
зв’язку з економічною недоцільністю подальшого функціонування в 
організаційно-правовій формі – акціонерне товариство. 

Cпосiб припинення юридичної особи: перетворення у Товариство з об-
меженою відповідальністю. 

Результати голосування:: одноособове рішення акціонера (відповідно 
до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повне найменування юридичної особи правонаступника:ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Укрелеваторпром». 

Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: при перетворенні ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» все майно, 
сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» із 
місцезнаходженням: 65003, м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва 52/1. 

Розмiр статутного капiталу правонаступника: Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Укрелеваторпром» буде дорівнювати розміру Статутно-
го капіталу Приватного акціонерного товариства «Укрелеваторпром» на 
дату прийняття ним рішення про припинення шляхом перетворення і буде 
складати 97 000 000,00 грн. (дев’яносто сім мільйонів гривень 00 коп.). 

Кількісний склад учасників: Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Укрелеваторпром» буде складатися з однієї особи та дорівнює кількісному 
складу акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрелеваторпром» 
на дату прийняття ним рішення про припинення діяльності шляхом пере-
творення в товариство з обмеженою відповідальністю, а саме з КОМПАНIЇ 
«АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР IНТЕРНЕШЕНАЛ НIДЕРЛАНДИ» Б.В», юридична 
особа, що створена та існує за законодавством Нідерландів, зареєстрова-
ною за адресою: НIДЕРЛАНДИ, 1043 ДжП Амстердам, Кінгсфордвег 83.

Порядок та умови обмiну акцiй емiтента, який припиняється, на 
частки юридичної особи - правонаступника: 

- Одноосібний акціонер Приватне акціонерне товариство «Укрелеватор-
пром» одержує частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Укрелеваторпром» пропорційно кількості акцій, якою він володіє 
в статутному капіталі Приватне акціонерне товариство «Укрелеваторпром». 

- Розмір частки (у відсотках) одноосібного акціонера в статутному капіта-
лі акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, буде 
дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі Товари-
ства з обмежною відповідальністю «Укрелеваторпром» створеного шляхом 
перетворення, фіксується в статуті Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Укрелеваторпром» та буде складати 100% статутного капіталу. 

- Для здійснення обміну одноосібний акціонер Приватне акціонерне то-
вариство «Укрелеваторпром» зобов’язаний з 16 листопада 2017 р. по 
16  грудня 2017р. включно надати в Комісію з припинення Приватне акціо-
нерне товариство «Укрелеваторпром» за адресою: 65003, м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, буд. 52/1, письмову заяву про обмін акцій При-
ватне акціонерне товариство «Укрелеваторпром» на частку Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Укрелеваторпром», що створюється в ре-
зультаті перетворення. Письмова заява подається одноосібним акціоне-
ром на ім’я голови Комісії з припинення Приватне акціонерне товариство 
«Укрелеваторпром» у довільній формі з обов'язковим зазначенням назви, 
ідентифікаційного коду або номеру реєстрації в реєстрі країни резидент-
ства (за наявності), місцезнаходження та інших необхідних реквізитів. 

Заява від юридичної особи-акціонера підписується уповноваженим 
представником акціонера. До заяви обов’язково додаються оригінали (або 
засвідчені у відповідності до вимог законодавства України копії) докумен-
тів, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до 
чинного законодавства. Строк подання заяви про обмін акцій на частки – 
16 листопада 2017 р. по 16 грудня 2017р.

Одночасно одноосібний акціонер отримує від Комісії з припинення пись-
мове зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі товариства з об-
меженою відповідальністю, що створюється в результаті перетворення. 

Результати проведення обміну фіксуються у Звіті про наслідки обміну 
акцій у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом перетво-
рення, на письмове зобов’язання про видачу відповідної частки товариства 
з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок припинення 
Приватне акціонерне товариство «Укрелеваторпром» шляхом перетворен-
ня, який засвідчується підписом голови Комісії з припинення Приватне ак-
ціонерне товариство«Укрелеваторпром» та печаткою Товариства.

Отримання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпо-
відальністю в обмін на видане одноосібному акціонеру письмове 
зобов’язання здійснюється шляхом його участі в установчих зборах това-
риства з обмеженою відповідальністю і включення його до числа заснов-
ників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю.

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

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

3.2. Найменування посади. Голова правління Буценко Іван микола-
йович.

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрелеваторпром»

повідомлення про збори акціонерів прат «полтавський 
ГЗК» 

до УваГи аКцІонерІв прат «полтавСьКий ГЗК»
Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат» (надалі - Товариство), місцезнаходжен-
ня: м. Горішні Плавні Полтавської обл., вул. Будівельників, 16,

згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол засі-
дання №9 від 16.11.2017 року) повідомляє про скликання поза-
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 грудня 
2017 року об 11-00 годині за адресою: м. Горішні плавні пол-
тавської обл., вул. Будівельників, 16, актовий зал.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представ-
ників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 годин 00 хви-
лин до 10 годин 50 хвилин в день скликання загальних зборів за 
місцем їх проведення.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представ-
ників для участі у Загальних зборах відбудеться відповідно до пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
Товариства, що буде складений станом на 24 годину 5 грудня 
2017  року.

порядоК денний:
1. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів 

у зв’язку із залученням фінансування.

Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт та довіре-
ність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: www.ferrexpo.ua. 

Акціонери Товариства мають право ознайомитися з документа-
ми, пов’язаними з порядком денним від дати надіслання повідом-
лення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 
17-00 за адресою місця знаходження Товариства: Україна, 39802, 
м. Горішні Плавні, Полтавської області, вулиця Будівельників, 16, 
кімната 310, а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. 
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, є секретар Наглядової ради Товариства 
Маркелов Анатолій Євгенович. 

наглядова рада прат «полтавський ГЗК»

приватне аКцІонерне товариСтво
«полтавСьКий ГІрниЧо-ЗБаГаЧУвальний КомБІнат»
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Шановний акціонере пат «аероК оБУхІв»!
Публічне акціонерне товариство «АЕРОК ОБУХІВ», код за ЄДРПОУ 

20576280, місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів,  
вул. Промислова, 6 (далі - Товариство), повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 грудня 2017 року 
о 12 годині за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08700, Київ-
ська  обл., м. обухів, вул. промислова, 6, актовий зал.

Реєстрація акціонерів з 11-30 до 12-00 за місцем проведення зборів. 
Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники 
акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший 
документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до чин-
ного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 20.12.2017р.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»: 
http://www.aeroc.ua/oao/

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК 

ОБУХІВ».
2. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «АЕРОК 

ОБУХІВ». 
3. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії відносно ліквідації 

ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, у робочий час, включаючи день 
проведення зборів, за адресою: Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Промислова, 6, актовий зал. Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Голова ліквідаційної комісії 
ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» Карпенко Тетяна Михайлівна. Довідки за телефо-
ном (044) 391-30-90.

Голова ліквідаційної комісії 
пат «аероК оБУхІв»  т.м. Карпенко

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аероК оБУхІв»

прат «БУдмеханІЗацІя-1»
 Шановний акціонер !

повідомлення про проведення установчих зборів товариства з 
обмеженою відповідальністю 

Приватне Акціонерне Товарисвто «Будмеханізація-1» (надалі- 
ПрАТ «Будмеханізація-1»), код ЄДРПОУ 03366121, місцезнаходження 
87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, будинок 
№ 40, повідомляє засновників-акціонерів ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1» 
(далі-засновники) про проведення установчих зборів Товариства з Обме-
женою Відповідальністю (далі - збори, -Товариство), яке створюється 
шляхом перетворення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1», які відбудуться 
«26» грудня 2017 року о 13.00 год. за місцезнаходженням 
ПрАТ«Будмеханізація-1»: 87522, донецька область, місто маріуполь, 
вулиця таганрозька, будинок № 40, актова зала.

Реєстрація засновників Товариства для участі у зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 12.00 год. до 12.45 год. Для участі у 
зборах засновники повинні мати документ, що посвідчує їх особу, а представ-
ники засновників - документи, що посвідчують їх особу та повноваження.

проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 
голосування)

1.Обрання лічильної комісії зборів Товариства.
2.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведен-

ня зборів та порядку голосування на зборах Товариства.
3.Про створення Товариства з Обмеженою Відповідальністю шляхом 

перетворення Приватного Акціонерного Товариства «Будмеханізація-1», 
затвердження найменування та місцезнаходження Товариства.

4. Затвердження Статутного капіталу Товариства та розподілу часток у 
Статутному капіталі Товариства.

5.Про основні види діяльності Товариства та їх затвердження.
6.Затвердження Статуту Товариства.
7. Обрання Голови Товариства.
8.Обрання органів управління Товариством.
9.Обрання Ревізійної комісії Товариства.
10.Призначення Комісії по прийому майна згідно передавальному Акту 

ПрАТ «Будмеханізація-1», прав та обов’язків перетвореного 
ПрАТ«Будмеханізація-1».

11. Про проведення державної реєстрації Товариства та призначення 
уповноважених осіб для підписання протоколу зборів, Статуту від імені 
засновників Товариства, здійснення всіх дій, пов’язаних з державною реє-
страцією Товариства.

Під час підготовки до зборів засновники можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за 
місцезнаходженням Товариства- правонаступника за адресою: Україна, 
87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, будинок 
№  40, приймальня Голови комісії з припинення, у робочі дні з 9.00 до 12.00 , 
а в день проведення установчих зборів також у місці їх проведення.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення засно-
вників (представників засновників) з документами, є Голова комісії з при-
пинення Зубко Андрій Петрович, довідки за телефоном 0504701897, 
адреса власного веб-сайту www.budmeh1.pat.ua.

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

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

2. Найменування посади:
Голова Комісії з припинення  _______________ а.п. Зубко
 підпис
  20.11.2017р.
  дата

повідомлення про прийняття рішення щодо бездокументарної 
форми існування цінних паперів

вІдКритоГо аКцІонерноГо 
товариСтва «аГрофІрма «СтаСІ»

Рішенням Комісії з припинення (ліквідаційної комісії) ВАТ «Агрофірма 
«Стасі» (надалі Товариство) (код за ЄДРПОУ 00857924, місцезнаходжен-
ня: 38541, Полтавська обл., Диканський р-н, с. Стасі.), прийнято рішення 
щодо бездокументарної форми існування цінних паперів ( Протокол рі-
шення Комісії з припинення від 21.11 2017р.).
1. реквізити емітента:
Повне найменування згідно з 
установчими документами

відкрите акціонерне товариство
«агрофірма «Стасі»

Скорочене найменування ВАТ «Агрофірма «Стасі»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00857924
Місцезнаходження 38541, Полтавська обл., 

Диканський р-н, с. Стасі.
Адреса для поштових повідо-
млень

38541, Полтавська обл., 
Диканський р-н, с. Стасі.

Телефон, факс  (05351) 9-36-69
2. реквізити випуску іменних акцій документарної форми існуван-
ня, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Вид, тип цінних паперів: Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію 
випуску (дата реєстрації, орган, 
що видав свідоцтво, реєстрацій-
ний номер випуску):

19.04.2000р.
Полтавське ТУ Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, 
№  21/16/1/00

Міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів ISIN

UA-4000199434

3.реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, 
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
Найменування публічне акціонерне товариство 

«національний депозитарій 
України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 

буд.17/8
4. реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в 
цінних паперах власникам акцій:
Найменування товариство з обмеженою відпові-

дальністю «менеджмент треже 
трейдинг лімітид»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37440014
Місцезнаходження 36002, м. Полтава, вул. Рози 

Люксембург, буд.72
Телефони контактної особи (05322) 2-56-47
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку-депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної установи

 АЕ № 263255, видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку 03.09.2013р., строк дії 
ліцензії: з 12.10.2013р.- необмежений.

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в 
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах 
власника в депозитарній установі, а документарним підтвердженням їх на-
явності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

Власнику акцій потрібно укласти договір про обслуговування рахунку в 
цінних паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутнос-
ті такого договору).

Голова комісії з припинення (ліквідатор)  Бас я.І.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.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 внесення змін до персональних складів наглядових рад

акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця"
16.11.2017 р.  

Повноваження  посадової особи   припинено на підставі Рішення акці-
онерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на
засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол №Ц-57/104 від
16.11.2017 року (вхідний номер витягу з Рішення акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 2030 від 20.11.2017 року).
Посадова особа Бойчук Володимир Миколайович (паспорт: серія АЕ но-
мер 895086 виданий 09.11.2004 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду В.о.Голо-
ви Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді:10 місяців. Повноваження особи  припи-
нено згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів нагля-
дових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ "Укрзаліз-
ниця" від 16.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця"
16.11.2017 р. Повноваження посадової особи припинено на підставі Рішен-
ня акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний за-
вод" на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-57/104 від
16.11.2017 року (вхідний номер витягу з Рішення акціонерного товариства
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 2030 від 20.11.2017 року).
Повноваження посадової особи Онофрієв Андрій Дальвинович (особа не
надала згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду
Член Наглядової ради, припинено. Не володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 8 місяців. Повноваження особи  припинено згідно з рі-
шенням про внесення змін до персональних складів наглядових рад акці-
онерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017 року. 

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017 р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу за-

сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2030 від 20.11.2017 року). Посадова особа Лазарев Іван Леонідович (пас-
порт: серія АК номер 262398 виданий 07.08.1998 р. Заводським РВ Дніп-
родзержинського МУУ МВС України в Дніпропетровській області), призна-
чена на посаду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі
емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: начальник управління постачання та маркетингу
ТОВ "Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування Ін-
тер КАР Груп"; начальник управління з єкономічної безпеки ПАТ "Верхнь-
одніпровський машинобудівний завод"; заступник генерального директора
з єкономіки та фінансів ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод"; комерційний директор ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний
завод"; ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод". Місце робо-
ти (період звіту):ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
Посада (період звіту): член правління ПрАТ "Дніпропетровський теплово-
зоремонтний завод". Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з ук-
ладанням контракту  строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року (вхід-
ний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 2030
від 20.11.2017 року). Посадова особа Зеленський Андрій Вікторович ( осо-
ба не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на по-
саду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років): ДП "Українсь-
кий шнститут промислової власності" помічник директора,директор підпри-
ємства; ПрАТ "Харківський електротехничний завод" в.о.голови правління.
Посада (період звіту): Член Правління ПрАТ "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод". Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідан-
ня правління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з укладан-
ням контракту строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів членів правління
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
16.11.2017р. Обраня посадової особи виконано на підставі протоколу засі-
дання правління ПАТ "Укрзалізниця" № Ц-57/104 від 16.11.2017 року (вхід-
ний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
2030 від 20.11.2017 року). Посадова особа Коваль Ігор Вікторович ( особа
не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), обрана на поса-
ду Голови Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Місце роботи (останні п’ять років): Посада (пері-
од звіту): Особа призначена на посаду згідно з рішенням засідання прав-
ління ПАТ "Укрзалізниця" №  Ц-57/104 від 16.11.2017 року з укладанням
контракту   строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

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

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

2. В.о.Голови Правління Бойчук Володимир Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

(далі по тексту - Товариство), місцезнаходження: 49000,  м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України "Про
акціонерні товариства" повідомляє, що "11" грудня 2017 року об 11:00 за
адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація
акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем фпрове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства - 05.12.2017 року. 

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття

Статуту Товариства в новій редакції.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-

ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://exgp.fbp.com.ua. В період до дати проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в
день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного,
за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,  буд. 30, у робочі дні, робочий
час (з 09.00 год. до 18.00 год.), в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відпо-
відальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товарис-
тва з документами - Філіпська І.В.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що вiдповiдно до 

рiшення Наглядової Ради Банку з 16 листопада 2017 року Директора де-
партаменту управлiння ризиками блоку «Адмiнiстративний» Чорнойвана 
Сергiя Миколайовича введено до складу Правлiння Банку на невизначе-
ний строк (протокол Наглядової Ради № 72 вiд 16.11.2017 р.). 

Чорнойван С.М. (паспорт № 000633640 виданий 16.06.2017 органом 
8029) часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Чорнойван С.М. обiймав наступнi посади: 
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»: з 15.10.2012 по 08.07.2013 – Директор Де-

партаменту оцiнки застави та адмiнiстрування кредитiв головного 
управлiння ризик-менеджменту; 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»:з 09.07.2013 – начальник Управлiння контролю та 
монiторингу кредитних операцiй Департаменту з управлiння ризиками; з 
15.03.2016 – начальник Управлiння контролю за ризиками фiзичних осiб 
Департаменту з управлiння ризиками; з 16.06.2017 – директор з управлiння 
ризиками Департаменту з управлiння ризиками;

з 01.11.2017 по 15.11.2017 – начальник управлiння роздрiбних ризикiв 
Департаменту з управлiння ризиками;

ПАТ «УКРСОЦБАНК»: з 16.11.2017 – директор департаменту управлiння 
ризиками блоку «Адмiнiстративний».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади матяш ростислав миколайович
в.о.Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.11.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “УКрСоцБанК”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»

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

ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@evraz.com  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-

tivnye-dokumenty/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства 

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 Бергеман Г.В.
20.11.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного

товариства
Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИ-
ЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра

Кедріна, будинок 28.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКС-
ПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ" повідомляє вас, що, згідно ст. 38 Закону України "Про акці-
онерні товариства", внесені зміни до проекту порядку денного позачер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКС-
ПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ" повідомляє вас, що 04 грудня 2017 року о 12.00 годині за
адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, буди-
нок 28, другий поверх, актова зала кімната №201, відбудуться поза-
чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах відбудеться 04 грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.45
год. за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна,
будинок 28, другий поверх, актова зала кімната №201.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які
мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 28.11.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифіку-

ють особу акціонера (його представника), а в разі участі представника
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товарис-
тва.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери това-
риства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з мате-
ріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про
проведення загальних зборів до 01 грудня 2017 року (включно) з поне-
ділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год.
до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра
Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната №201. Відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів поса-
дова особа - Корса М.В. (Генеральний директор - Голова Правління).

04 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у
місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах
та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
http://cek.dp.ua.

Проект порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рішення про припинення їх
повноважень.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

4. Внесення змін до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", пов'язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", з урахуванням резуль-
татів розміщення акцій. 

5. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ра-
ди ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової
ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

№
з/п

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в

депозитарній системі
або акціонером

Повне найменування юридичної
особи - власника пакета акцій

або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного

посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про ре-
єстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір
частки

акціонера
до зміни 

Розмір частки
акціонера після

зміни (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 17.11.2017 ПАЛМРОУЗ Б.В./PALMROSE B.V. 61011568 97,132252 0

Зміст інформації: ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" повідомляє, що 17.11.2017 емітентом отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" реєстр власників
іменних цінних паперів, складений станом на 09.11.2017. Згідно отриманої інформації відбулась зміна власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій: - пакет власника акцій ПАЛМРОУЗ Б.В./PALMROSE B.V., код 61011568, місцезнаходження Хугурддріф 15, 1101 ВА Амстердам,
Нідерланди, який становив 98,749335 % від загальної кількості голосуючих акцій (97,132252 % статутного капіталу) зменшився і становить 0% голосу-
ючих  акцій (0% статутного капіталу).

2 17.11.2017 ДРАМПІСКО
ЛІМІТЕД/DRAMPISCO LIMITED НЕ 366663 0 97,734650

Зміст інформації: Також ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" повідомляє, що 17.11.2017 емітентом отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" реєстр влас-
ників іменних цінних паперів, складений станом на 09.11.2017. Згідно отриманої інформації відбулась зміна власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій: - пакет власника акцій ДРАМПІСКО ЛІМІТЕД/DRAMPISCO LIMITED, код НЕ 366663, місцезнаходження Темiстоклi Дервi, 3
Джулiя Хаус, 1066 Нікосія, Кіпр, який становив 0% від загальної кількості голосуючих акцій (0% статутного капіталу) збільшився і становить 99,403008%
голосуючих  акцій (97,734650% статутного капіталу).
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рынок акций Украины завершил торги в 
понедельник умеренным снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедель-
ник умеренным снижением биржевых индексов: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,66% - до 
1275,19 пункта, индекс ПФТС – на 0,07%, до 302,69 пункта.

Объем торгов на УБ составил 176,7 млн грн, в том 
числе акциями 6,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 108 млн грн, в том 
числе акциями – 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели 
бумаги «Укрнафты» (-1,38%), «Центрэнерго» (-1,18%) и 
«Мотор Сичи» (-0,68%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка 
Аваль (+0,28%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,62%) и «Мотор Сичи» (+0,16%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по-
недельник снизился на 0,18% - до 510,19 пункта при 
объеме торгов 5,6 млн злотых (41,45 млн грн).

В «индексной корзине» подешевели бумаги «Милкилен-
да» (-1,08%), «Астарты» (-0,39%) и «Кернела» (-0,08%).

Выросли в цене акции KSG Agro (+0,41%).

Экономика еврозоны все еще нуждается 
в крупных стимулах на фоне слабой 

инфляции - драги
Экономика еврозоны, несмотря на «сильный и все-

объемлющий рост», по-прежнему нуждается в крупных 
объемах монетарного стимулирования, поскольку ин-
фляция остается слишком слабой, заявил глава Евро-
пейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Выступая в Европарламенте в Брюсселе в понедель-
ник, М.Драги предупредил, что инфляция пока «так и не 
показала убедительных сигналов самоподдерживающе-
гося роста, несмотря на улучшение перспектив экономи-
ческого подъема».

В октябре инфляция в еврозоне составила 1,4% в го-
довом выражении и, вероятно, будет снижаться до кон-
ца текущего года, отметил М.Драги. Целевой уровень 
ЕЦБ для инфляции составляет около 2% в год.

«Необходимо время, чтобы улучшение ситуации на 
рынке труда, которое мы уже видим, привело к усилению 
роста зарплат», - цитирует главу ЕЦБ MarketWatch.

Безработица в еврозоне находится на уровне 8,9% - 
минимальном с января 2009 года.

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало в ин-
тервью нидерландской газете De Telegraaf заявил, что 
европейский Центробанк сохраняет стимулирующую по-
литику, поскольку инфляция все еще не достигла целе-
вого показателя.

ЕЦБ предпринял «решительный шаг к завершению 
выкупа облигаций» в рамках программы количественно-
го смягчения (QE), объявив по итогам заседания в про-
шлом месяце о сокращении объема выкупа бондов, от-
метил он.

Как сообщалось, в октябре ЕЦБ объявил, что объем 
программы выкупа активов будет снижен с текущего 
уровня 60 млрд евро в месяц до 30 млрд евро в месяц с 
января 2018 года.

«Это уже второй шаг в плане сокращения объема вы-
купа активов, и это решительный шаг, - заявил  
В. де Гало. - Конечно же, выкуп бондов подойдет к концу, 
однако мы будет сохранять высокий объем активов на 
балансе ЕЦБ в течение необходимого периода».

По словам главы французского ЦБ, «экономический 
подъем и инфляция в еврозоне достигли хорошего про-
гресса, поэтому европейскому Центробанку нужно осла-
бить интенсивность стимулирования».

S&P 500 в 2017 г. ни разу не уходил 
«в минус», всего в 11-й раз в истории

С начала текущего года американский фондовый ин-
декс Standard & Poor's 500 постоянно находится «в плю-
се»: его значение ни разу не опускалось ниже уровня 
конца 2016 года.

Подъем S&P 500 в этом году превышает 15% к настоя-
щему моменту, а до конца года осталось чуть больше 
месяца, так что вряд ли индекс упадет так сильно, чтобы 
ликвидировать этот прирост, отмечает MarketWatch.

За последние семь десятилетий ситуация, когда 
S&P 500 весь год был на позитивной территории, ранее 
была отмечена всего 10 раз.

«В следующем после этого году индекс рос восемь 
раз и снижался дважды, - говорится в сообщении Bespoke 
Investment Group. - В среднем в следующий год подъем 
составлял 11,31%. Инвесторы наверняка могут нацели-
ваться в 2018 году на повышение еще минимум на 
10%».

Сумма средств на счетах компаний СШа 
в 2017г вырастет на 5%, до $1,9 трлн - 

Moody’s
Сумма денежных средств на счетах нефинансовых 

компаний США увеличится в 2017 году на 5% и составит 
$1,9 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на отчет 
рейтингового агентства Moody's.

Отмечается, что на высокотехнологичный сектор при-
дется около 50% этой суммы против 47% в 2016 году. 
При этом пять компаний (Apple, Microsoft, Alphabet, 
Oracle и Cisco) будут обладать накоплениями на общую 
сумму $679 млрд по сравнению с $585 млрд на конец 
прошлого года.

Доступные средства Apple к концу года вырастут на 
$39 млрд, до $285 млрд, или 15% всех средств амери-
канских нефинансовых компаний.

Как подчеркивается в отчете, $1,4 трлн из указанных 
средств, или 72%, находятся на счетах компаний за пре-
делами США.

Палата представителей Конгресса США предлагает 
снизить ставку единовременного налога на репатриацию 
средств из-за рубежа с текущих 25% до 14%, а проект 
Сената предусматривает снижение ставки до 10%.

По мнению старшего вице-президента Moody's Ри-
чарда Лейна, одного из авторов отчета, если власти 
США простимулируют таким образом возвращение 
средств компаний в страну, объем их зарубежных на-
коплений начнет снижаться, однако если предложение 
не станет частью налоговой реформы, он продолжит 
расти.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»

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

ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@evraz.com  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-

tivnye-dokumenty/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства 

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 Бергеман Г.В.
20.11.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного

товариства
Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИ-
ЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра

Кедріна, будинок 28.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКС-
ПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ" повідомляє вас, що, згідно ст. 38 Закону України "Про акці-
онерні товариства", внесені зміни до проекту порядку денного позачер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКС-
ПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ" повідомляє вас, що 04 грудня 2017 року о 12.00 годині за
адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, буди-
нок 28, другий поверх, актова зала кімната №201, відбудуться поза-
чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах відбудеться 04 грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.45
год. за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна,
будинок 28, другий поверх, актова зала кімната №201.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які
мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 28.11.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифіку-

ють особу акціонера (його представника), а в разі участі представника
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товарис-
тва.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери това-
риства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з мате-
ріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про
проведення загальних зборів до 01 грудня 2017 року (включно) з поне-
ділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год.
до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра
Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната №201. Відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів поса-
дова особа - Корса М.В. (Генеральний директор - Голова Правління).

04 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у
місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах
та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
http://cek.dp.ua.

Проект порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-
ціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рішення про припинення їх
повноважень.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

4. Внесення змін до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", пов'язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", з урахуванням резуль-
татів розміщення акцій. 

5. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ра-
ди ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової
ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

№
з/п

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в

депозитарній системі
або акціонером

Повне найменування юридичної
особи - власника пакета акцій

або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного

посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про ре-
єстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір
частки

акціонера
до зміни 

Розмір частки
акціонера після

зміни (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 17.11.2017 ПАЛМРОУЗ Б.В./PALMROSE B.V. 61011568 97,132252 0

Зміст інформації: ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" повідомляє, що 17.11.2017 емітентом отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" реєстр власників
іменних цінних паперів, складений станом на 09.11.2017. Згідно отриманої інформації відбулась зміна власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій: - пакет власника акцій ПАЛМРОУЗ Б.В./PALMROSE B.V., код 61011568, місцезнаходження Хугурддріф 15, 1101 ВА Амстердам,
Нідерланди, який становив 98,749335 % від загальної кількості голосуючих акцій (97,132252 % статутного капіталу) зменшився і становить 0% голосу-
ючих  акцій (0% статутного капіталу).

2 17.11.2017 ДРАМПІСКО
ЛІМІТЕД/DRAMPISCO LIMITED НЕ 366663 0 97,734650

Зміст інформації: Також ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" повідомляє, що 17.11.2017 емітентом отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" реєстр влас-
ників іменних цінних паперів, складений станом на 09.11.2017. Згідно отриманої інформації відбулась зміна власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій: - пакет власника акцій ДРАМПІСКО ЛІМІТЕД/DRAMPISCO LIMITED, код НЕ 366663, місцезнаходження Темiстоклi Дервi, 3
Джулiя Хаус, 1066 Нікосія, Кіпр, який становив 0% від загальної кількості голосуючих акцій (0% статутного капіталу) збільшився і становить 99,403008%
голосуючих  акцій (97,734650% статутного капіталу).
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рост ввп в странах оЭСр замедлился  
в III квартале до 0,6%

Реальный ВВП наиболее развитых с экономической 
точки зрения стран мира в третьем квартале 2017 года 
увеличился на 0,6% относительно предыдущих трех ме-
сяцев, свидетельствуют оценки Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы экономического подъема за-
медлились по сравнению с 0,7%, зафиксированными в 
апреле-июне, но были выше 0,5% в I квартале.

Ослабление роста в III квартале было отмечено в трех 
странах G7 - в Японии (с 0,6% до 0,3%), в США (с 0,8% 
до 0,7%) и во Франции (с 0,6% до 0,5%). Темпы повыше-
ния усилились в Германии (с 0,6% до 0,8%), Италии (с 
0,3% до 0,5%) и Великобритании (с 0,3% до 0,4%).

Данные из Канады пока отсутствуют в отчете ОЭСР.
В Евросоюзе и еврозоне темпы роста замедлились с 

0,7% до 0,6%.

В годовом выражении ВВП государств ОЭСР увели-
чился в июле-сентябре на 2,6% после подъема на 2,4% 
кварталом ранее. Самое медленное повышение среди 
стран G7 зафиксировано в Великобритании - 1,5% в го-
довом выражении.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих эко-
номических организаций мира, которая включает 35 наи-
более развитых государств. В настоящее время в нее 
входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксем-
бург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Тур-
ция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-
квартира ОЭСР находится в Париже.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

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.
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Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
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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
21.11.2017 р. 

1. ПРАТ 5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД

6

2. ВАТ АГРОРЕМТРАНССЕРВІС 9
3. ВАТ АГРОФІРМА «СТАСІ» 12
4. ПАТ АЕРОК ОБУХІВ 12
5. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 6
6. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 9
7. ПРАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1 9
8. ПРАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1 12
9. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«АВТОТРАНСПОРТНИК»
8

10. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«АВТОТРАНСПОРТНИК»

10

11. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 3
12. ПАТ ДІВІ БАНК 3
13. ПАТ ДІВІ БАНК 3
14. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ 

ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
13

15. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ 7
16. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
14

17. АТ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 6
18. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
5

19. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА» 7
20. ПРАТ НЕО ВІТА 4
21. ПРАТ НИВА 4
22. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ»
14

23. ПАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 5
24. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
11

25. ПРАТ РІЧКОВИЙ ПОРТ 2
26. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК 8
27. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 7
28. ПРАТ УКРАГРО 2
29. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
10

30. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 7
31. ПРАТ УКРЕЛЕВАТОРПРОМ 11
32. ПАТ УКРСОЦБАНК 13
33. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 4

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


