
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. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, із змінами та доповненнями, відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, у формі витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань від 14.12.2017 року за №1003371765 
про внесення запису про припинення 27.11.2017 року 
ПрАТ «Кілійський виноробний завод» (код за ЄДРПОУ: 
32288493) за судовим рішенням про припинення юридич-
ної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 31.10.2017, 
31.10.2017, 916/3051/15, Господарський суд Одеської об-
ласті та інформації, що отримана від ліквідатора ПрАТ «Кі-
лійський виноробний завод» Гольчановського Г.С. лист від 
06.12.2017 (вх.№ 36245 від 11.12.2017 року), скасовано 
реєстрацію випуску акцій прат «Кілійський виноробний 

завод» (код за ЄДРПОУ: 32288493). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Кілійський виноробний за-
вод» (код за ЄДРПОУ: 32288493) від 22.03.2011 року 
№19/15/1/11, видане 18.01.2012 року Одеським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№420‑Кф‑С‑а від 15 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних пат «отинійська пересувна механізована коло‑
на №150» (вул. Іванціва, 21, смт. Отинія, Коломийський 
р-н., Івано-Франківська область, 78223, код за ЄДРПОУ: 
01037560) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПАТ «Отинійська пересувна механізована колона №150» – 
розпорядження № 560‑Кф‑З від 15 грудня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
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обліку з акціями цього випуску: 
«19» грудня 2017 року.

*    *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013р. №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за №822/23354 
(зі змінами), та відповідно до документів, наданих ПРИ-
ВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМПАНІЄЮ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», 
49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, код за 
ЄДРПОУ: 32836032, на скасування реєстрації випуску ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій приватноГо аКцІ‑
онерноГо товариСтва КомпанІЇ З УправлІння 
аКтивами «аКадемІя ІнвеСтментС» (код за 
ЄДРПОУ: 32836032). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМ-
ПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТ-
МЕНТС» від 30 червня 2015 року №61/1/2015, дата видачі: 
30 червня 2015 року, видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря‑
дження № 421‑Кф‑С‑а від 18 грудня 2017 року.

19.12.2017 р.
01010, м. Київ‑601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254‑23‑77
E‑mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси‑

лання на прес‑службу нКцпфр обов’язкове.

Інформація про роботу
Управління нКцпфр у південному регіоні 

за І половину грудня 2017 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за І половину грудня 
2017 року у відношенні юридичних осіб складено 66 (шістде-
сят шість) актів про правопорушення на ринку цінних папе-
рів, з яких:

21 - за порушення законодавства про цінні папери, 
нормативних актів НКЦПФР у відношенні:

- ПАТ «Волна» 2 (два) акти;
- ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп»;
- ТОВ «Комфорт-Сервіс-Груп»;
- ТОВ «Істок-2001»;
- ПІІ «Міханікі Україна»;
- ТОВ «Альянс-Висотбуд»;
- ТОВ «Альянс-Жилстрой»;
- ПАТ «Братський сирзавод» 2 (два) акти;
- ПрАТ «Будівельний альянс» 2 (два) акти;
- ПрАТ Управління механізованих робіт «Гідроенергобуд»;
- ТОВ«Сільгоспремтехніка»;
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 15142» 3 (три) 

акти;
- ПАТ «Херсонський докобудівний завод «Паллада» 

2 (два) акти;

- ПрАТ «Лемон Інвестментс» 2 (два) акти.
17 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 

інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів у відношенні: 

- ПАТ «Волна»;
- ПрАТ «Виробничо - комерційна фірма «Мікромегас» 

2 (два) акти;
- ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп»;
- ПАТ проектно - пошуковий інститут «Південмедбіо-

синтез»;
- ТОВ «Комфорт-Сервіс-Груп»;
- ТОВ «Істок-2001»;
- ПІІ «Міханікі Україна»;
- ТОВ «Альянс-Висотбуд»;
- ТОВ «Альянс-Жилстрой»;
- ПАТ «Братський сирзавод»;
- ПрАТ «Будівельний альянс»;
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 15142» 3 (три) 

акти;
- ПАТ «Херсонський докобудівний завод «Паллада»;
- ПрАТ «Лемон Інвестментс».
9 - неопублікування, опублікування не в повному об-

сязі інформації та/або опублікування недостовірної ін-
формації у відношенні:

- ПАТ «Волна»;
- ПАТ «Братський сирзавод»;
- ПрАТ «Будівельний альянс»;
- ТОВ «Сільгоспремтехніка»;
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 15142» 3 (три) 

акти;
- ПАТ «Херсонський докобудівний завод «Паллада»;
- ПрАТ «Лемон Інвестментс».
19 - за неподання, подання не в повному обсязі інформа-

ції та/або подання недостовірної інформації у відношенні:
- ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»;
- ПАТ «Волна»;
- ПрАТ «Виробничо - комерційна фірма «Мікромегас» 

2 (два) акти;
- ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Групп»;
- ПАТ проектно - пошуковий інститут «Південмедбіо-

синтез» 2 (два) акти;
- ТОВ «Комфорт-Сервіс-Груп»;
- ТОВ «Істок-2001»;
- ПІІ «Міханікі Україна»;
- ТОВ «Альянс-Висотбуд»;
- ТОВ «Альянс-Жилстрой»;
- ПАТ «Братський сирзавод»;
- ПрАт «Будівельний альянс»;
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 15142» 3 (три) 

акти;
- ПАТ «Херсонський докобудівний завод «Паллада»;
- ПрАТ «Лемон Інвестментс».
За період з 01.12.2017р. по 15.12.2017р. управлінням 

НКЦПФР у Південному регіоні, винесено 1 (одне) розпо-
рядження стосовно відмови у заміні свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування 
емітента ПрАТ «Херсонська меблева фабрика».

Також, у зазначеному періоді управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні проведено 1 (одну) позапланову пе-
ревірку дотримання вимог законодавства у сфері запо-
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бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
ТОВ «КУА «Одесбудінвест». 

Крім того, працівниками управлінням НКЦПФР у Півден-
ному регіоні, проведено 1 (один) нагляд за реєстрацією ак-
ціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та 
підбиттям його підсумків на загальних зборах ПрАТ «Одесь-

ка кіностудія».
У зазначеному періоді до територіального управління 

надійшло 4 (чотири) платіжних доручення про сплату 
4 (чотирьох) штрафних санкції юридичними особами у 
добровільному порядку до Державного бюджету Украї-
ни на суму 11 050 (одинадцять тисяч п’ятдесят) грн.

Одночасно у звітному періоді працівником управління 
прийнято участь у 4 (чотирьох) судових засіданнях та 
стягнуто у примусовому порядку 255 000 грн.

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

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

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

«УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00110177
3. Місцезнаходження: 11563 Житомирська область, Коростенський р-н 

с. Гулянка, вул. Молодіжна, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142 55907, 04142 55907
5. Електронна поштова адреса: depozit@ukbm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів пат «УШицЬКий КомБІнат 

БУдІвелЬниХ матерІалІв», (протокол № 2 від 15.12.2017 року), 
звільнений:

-Хайретдинов Рашид Максутович (Паспорт: 45 06 412159, виданий ВВС 
Тропарьово-Никулино м. Москви 18.09.2003 року), який займав посаду 
Голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, 
що становить 0,000069 % від статутного капіталу Товариства. Строк, про-
тягом якого перебував на посаді: з 30.03.2017 року по 15.12.2017 року. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Згідно рішення загальних зборів ПАТ «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», (Протокол № 2 від 15.12.2017 року), звільне-
ний:

- Літвіненко Андрій Володимирович (Паспорт: 46 06 890724, виданий 
3 відділ міліції УВС Ногинського р-ну Московської області 26.08.2006 року), 
який займав посаду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу 
Товариства. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 30.03.2017 року 
по 15.12.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Згідно рішення загальних зборів ПАТ «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», (Протокол № 2 від 15.12.2017 року), звільне-
ний:

- Карасев Анатолій Олександрович (Паспорт 45 07 451392, виданий 
ОВД «проспект Вернадського» УВД ЗАО м. Москви 11.08.2004 року), який 
займав посаду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу Това-
риства. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 30.03.2017 року по 
15.12.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

Згідно рішення загальних зборів ПАТ «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», (Протокол № 2 від 15.12.2017 року), звільне-
ний:

- Шодієв Алішер Бахромович (Паспорт 45 10 701328, виданий по р-ну 
Хамовники ОУФМС Росії по м. Москва 11.08.2004 року), який займав по-
саду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу Товариства. Строк, 
протягом якого перебував на посаді: з 30.03.2017 року по 15.12.2017 року. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Згідно рішення загальних зборів ПАТ «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», (Протокол № 2 від 15.12.2017 року), звільне-
ний:

- Голубятников Ярослав Олегович (Паспорт: 46 06 644785, виданий 

Долгопрудненським ВВС Московської області 16.12.2004 року), який за-
ймав посаду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу Товари-
ства. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 30.03.2017 року по 
15.12.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Згідно рішення наглядової ради пат «УШицЬКий КомБІнат 
БУдІвелЬниХ матерІалІв», (протокол № 6 від 15.12.2017 року)

- Шодієв Алішер Бахромович (Паспорт 45 10 701328, виданий по р-ну 
Хамовники ОУФМС Росії по м. Москва 11.08.2004 року), призначений на 
посаду Голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу Товариства. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом своєї діяльності: з березня 2012 року по березень 2014 року гене-
ральний директор ТОВ «РейлСтрим»; з березня 2015 року по теперiшнiй 
час генеральний директор ТОВ «НерудПромСнаб». 

Згідно рішення загальних зборів пат «УШицЬКий КомБІнат 
БУдІвелЬниХ матерІалІв», (протокол № 2 від 15.12.2017 року)

- Літвіненко Андрій Володимирович (Паспорт: 46 06 890724, виданий 
3 відділ міліції УВС Ногинського р-ну Московської області 26.08.2006 року), 
призначений на посаду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу 
Товариства. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: приватний підприємець

Згідно рішення загальних зборів ПАТ «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», (Протокол № 2 від 15.12.2017 року)

- Карасев Анатолій Олександрович (Паспорт 45 07 451392, виданий 
ОВД «проспект Вернадського» УВД ЗАО м. Москви 11.08.2004 року), при-
значений на посаду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу 
Товариства. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: з червня 2011 року по теперiшнiй час 
генеральний директор ТОВ «ІК «Деналі».

Згідно рішення загальних зборів ПАТ «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», (Протокол № 2 від 15.12.2017 року)

- Голубятников Ярослав Олегович (Паспорт: 46 06 644785, виданий 
Долгопрудненським ВВС Московської області 16.12.2004 року), призна-
чений на посаду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, що становить 0,000069 % від статутного капіталу Това-
риства. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: з серпня 2011 року по липень 2013 року на-
чальник вiддiлу правового супроводу ТОВ «УК «ІНТР-Капітал»; з серпня 
2013 року по червень 2016 року директор по правовим питанням ТОВ «УК 
«ІНТР-Капітал»; з серпня 2016 року по теперiшнiй час адвокат МКА «Фі-
ліппов і партнери».

В зв'язку внесеними змінами до Статуту Товариства, шляхом викла-
дення його в новій редакції, а саме, згідно п.8.20.6. Кількісний склад На-
глядової ради встановлюється загальними зборами; позачерговими за-
гальними зборами акціонерів, що відбулися 15.12.2017 було встановлено 
кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 4-х осіб. Тому на 
посаду п'ятого члена Наглядової ради нікого не обрано. 

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  вербицький в.п.
18.12.2017

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«УШицЬКий КомБІнат БУдІвелЬниХ матерІалІв»
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повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАВОД 

«КИЇВПРОДМАШ» (ідентифікаційний код 14308533, місцезнаходження: 
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18) (далі за текстом – «Товариство» 
та/або ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ») повідомляє, що позачергові за‑
гальні збори відбудуться 22 січня 2018 року о 14 годині 00 хвилин, за 
адресою: м. Київ, вул. автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» буде здійснюватися 22 січ‑
ня 2018 року за місцем проведення позачергових загальних зборів, 
початок реєстрації – 13 година 00 хвилин, закінчення реєстрації - 13 година 
45 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах буде складено станом на 24 годину 16 січня 2018 року.

проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту 
порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загаль-

них зборів.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в 

новій редакції.

6. Про визначення особи уповноваженої на підписання нової редакції 
Статуту та проведення державної реєстрації змін до установчих документів 
юридичної особи.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://kpm.in.ua/.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного безпосередньо за міс-
цезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, 
кімната № 1, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09:00 години до 18:00 
годину, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – директор Товариства Галкін Андрій Семенович. 

Для реєстрації акціонерам – фізичним особам необхідно мати при собі 
паспорт, для акціонера – юридичним особам – завірені печаткою юридич-
ної особи витяг (виписку) та документи, що підтверджують обрання (при-
значення) на посаду керівника, паспорт; уповноваженим представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 468 88 56, 
(044) 537 25 20.

наглядова рада
прат Завод «КиЇвпродмаШ» 

приватне аКцІонерне товариСтво Завод «КиЇвпродмаШ»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«продоволЬча КомпанІя «подІлля»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ 
«ПОДІЛЛЯ»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

33143011

1.4.Місцезнаходження емітента 24600 Вінницька обл., Крижопільський 
район, селище міського типу Крижопіль, 
вулиця Юрія Тютюнника, будинок 74 А

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04340) 2-18-69, (04340) 2-18-69

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

podillya@pkp.com.ua

1.7.Дата вчинення дії 18 грудня 2017 року
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб Емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується для розкриття 
інформації

www.pkp.com.ua 

2. текст повідомлення:
2.1. Єдиним акціонером приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«продоволЬча КомпанІя «подІлля» ‑ товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «УКрпромIнвеСт – аГро» 18 грудня 2017 р. прий‑
нято рішення про 

оБрання:
Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬ-

ЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Гавріш Олександр Олексійович (згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано), обраний терміном на 1 (один) 
рік з 1 січня 2018 р. Підстава такого рішення: закінчення терміну повнова-
жень Гавріша Олександра Олексійовича на посаді Директора Товариства 
та необхідність подовження терміну його повноважень на даній посаді. Об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішен-
ня єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРО-
ДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Товариством з обмеженою 
відповідальністю «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» про переобрання Гавріша 
Олександра Олексійовича на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» на новий 
термін повноважень. Iншi посади, які особа обіймала протягом останніх 
5 років: голова профсоюзного комітету в Профсоюзний комітет ДП «Ілліч - 
Агро Донбас», за сумісництвом заступник директора ПрАТ «ПК «Поділля» 
з соціальних та земельних питань. Особа володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать даній особi: 0 шт. акцiй, що становить 
0% від загальної кількості акцій емітента. Гавріш Олександр Олексійович 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

директор прат «пК «подІлля» 
 ______________________ Гавріш о. о.

    / підпис мп /

повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «БаЗиС»

2. Код за ЄДРПОУ 14231737
3. Місцезнаходження 14021, м. Чернiгiв, 

вул.Любецька, 70
4. Міжміський код, телефон та факс 0462-649226 0462-649227
5. Електронна поштова адреса info@bazis.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bazis.cn.ua

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

II. текст повідомлення
15.12.2017 року загальними зборами акцiонерного товариства було прий-

нято рiшення про виплату дивiдендiв.

18.12.2017 року наглядовою радою товариства (протокол засiдання на-
глядової ради №33) було прийнято рiшення про встановлення дати скла-
дення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 
09.01.2018 року, порядок та строк їх виплати.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв, - 2000558,40 грн. (розмiр дивiдендiв на одну акцiю - 4,60 грн., в 
т.ч. податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).

Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi.
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 Склярець Андрiй Вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.12.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО «ПIВДЕН ТЕПЛО ЕНЕРГО
МОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 08292, Київська обл., м. Буча, 

вул. Леха Качинського, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс 044-499-65-55 044-499-65-57
5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.utem-group.com

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

II. текст повідомлення
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi АТ - «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 р., а саме: 
припинено повноваження голови правлiння АТ «ПТЕМ» Стального Андрiя 
Володимировича, у зв'язку з призначенням нового складу правлiння 
АТ «ПТЕМ». Стальний А.В. згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 
Частка, якою Стальний А.В. володiє в статутному капiталi товариства: 
23,3627 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 237544 акцiй 
на суму 1187720,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. На посадi голови правлiння АТ «ПТЕМ» Стальний А.В. пере-
бував з 18.08.2017 р. по 18.12.2017 р. 

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 р., а саме: 
припинено повноваження члена правлiння АТ «ПТЕМ» Свiнцiцького Русла-
на Васильовича, у зв'язку з призначенням нового складу правлiння 
АТ «ПТЕМ». Свiнцiцький Р.В. згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вав. Частка, якою Свiнцiцький Р.В. володiє в статутному капiталi товариства: 
0,0895 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 910 акцiй на 
суму 4550,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi члена правлiння АТ «ПТЕМ» Свiнцiцький Р.В. перебував 
з 18.08.2017 р. по 18.12.2017 р.

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 р., а саме: 
припинено повноваження члена правлiння АТ «ПТЕМ» Маковiя Юрiя Мико-
лайовича, у зв'язку з призначенням нового складу правлiння АТ «ПТЕМ». 
Маковiй Ю.М. згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Частка, 
якою Маковiй Ю.М. володiє в статутному капiталi товариства: 0,0885%. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 900 акцiй на суму 
4500,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На посадi члена правлiння Маковiй Ю.М. перебував з 18.08.2017 р. по 
18.12.2017 р. 

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 р., а саме: 
припинено повноваження члена правлiння АТ «ПТЕМ» Юрченка Володими-
ра Григоровича, у зв'язку з призначенням нового складу правлiння 
АТ «ПТЕМ». Юрченко В.Г. згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 
Часткою в статутному капiталi товариства Юрченко В.Г. не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
правлiння АТ «ПТЕМ» Юрченко В.Г. перебував з 18.08.2017 р. по 
18.12.2017 р. 

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 р., а саме: 
припинено повноваження члена правлiння АТ «ПТЕМ» Катунiної Свiтлани 
Володимирiвни, у зв'язку з призначенням нового складу правлiння 
АТ «ПТЕМ». Катунiна С.В. згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Часткою в статутному капiталi товариства Катунiна С.В. не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 
члена правлiння Катунiна С.В. перебувала з 18.08.2017 р.по 18.12.2017 р. 

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 року, а саме: 
на посаду голови правлiння АТ «ПТЕМ» призначено Стального Андрiя Во-

лодимировича з 19.12.2017 р., у зв'язку з призначенням нового складу 
правлiння АТ «ПТЕМ». Стальний А.В. не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних. Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства: 
23,3627 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 237544 акцiй 
на суму 1187720,00 грн. Стальний А.В. непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Призначено на строк – до припинення повно-
важень голови правлiння наглядовою радою товариства. Посади, якi обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв: голова правлiння АТ «ПТЕМ».

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕН ТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 року, а саме: 
на посаду члена правлiння АТ «ПТЕМ» призначено Свiнцiцького Руслана 
Васильовича з 19.12.2017 р., у зв'язку з призначенням нового складу 
правлiння АТ «ПТЕМ». Свiнцiцький Р.В. не надав згоди на розкриття пас-
портних даних. Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства: 
0,0895%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 910 акцiй на 
суму 4550,00 грн. Свiнцiцький Р.В. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Призначено на строк – до припинення повноважень 
члена правлiння наглядовою радою товариства. Посади, якi обiймав про-
тягом останнiх п’яти рокiв: член правлiння АТ «ПТЕМ», заступник директора 
з продажу ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ».

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 року, а саме: 
на посаду члена правлiння АТ «ПТЕМ» призначено Маковiя Юрiя Микола-
йовича з 19.12.2017 р., у зв'язку з призначенням нового складу правлiння 
АТ «ПТЕМ». Маковiй Ю.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства: 0,0885%. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 900 акцiй на суму 
4500,00 грн. Маковiй Ю.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Призначено на строк – до припинення повноважень члена 
правлiння наглядовою радою товариства. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п’яти рокiв: член правлiння АТ «ПТЕМ», заступник директора з 
управлiння проектами ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ», головний iнженер 
ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ».

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 року, а саме: 
на посаду члена правлiння АТ «ПТЕМ» призначено Лазаренка Сергiя Бори-
совича з 19.12.2017 р., у зв'язку з призначенням нового складу правлiння 
АТ «ПТЕМ». Лазаренко С.Б. не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства: 0,0885%. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 900 акцiй на суму 
4500,00 грн. Лазаренко С.Б. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Призначено на строк – до припинення повноважень члена 
правлiння наглядовою радою товариства. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п’яти рокiв: член правлiння АТ «ПТЕМ», член наглядової ради 
АТ «ПТЕМ», директор ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ».

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), протокол № 263 вiд 18.12.2017 року, а саме: 
на посаду члена правлiння АТ «ПТЕМ» призначено Стального Кирила 
Андрiйовича з 19.12.2017 р., у зв'язку з призначенням нового складу 
правлiння АТ «ПТЕМ». Стальний К.А. не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Сталь-
ний К.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на строк – до припинення повноважень члена правлiння на-
глядовою радою товариства. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв: майстер будiвельних та монтажних робiт ДП Захiдно-Українське мон-
тажне управлiння ВАТ «Пiвдентеплоенергомонтаж»; майстер будiвельних 
та монтажних робiт ТОВ «ЮТЕМ-ТМ ОДЕСА»; майстер будiвельних та 
монтажних робiт дiльницi монтажу обладнання та трубопроводiв 
вiдокремленого виробничого пiдроздiлу ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ», вико-
навець робiт дiльницi монтажу обладнання та трубопроводiв вiдокремленого 
виробничого пiдроздiлу ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ», старший виконавець 
робiт дiльницi монтажу обладнання та трубопроводiв вiдокремленого ви-
робничого пiдроздiлу ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ», начальник цеху дiльницi 
виготовлення трубопроводiв вiдокремленого виробничого пiдроздiлу 
ТОВ «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ».

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  А.В. Стальний 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.12.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«пIвден тепло енерГо монтаЖ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №242, 20 грудня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

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

1. Повне найменування емітента товариСтво З оБме‑
Женою вIдповIдалЬ‑
нIСтю «рУШ»

2. Код за ЄДРПОУ 32007740
3. Місцезнаходження 49055, мiсто Днiпро,  

проспект Кiрова, будинок 104А
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 787-33-44 (056) 787-34-55
5. Електронна поштова адреса sgudakova@eva.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.eva.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу

II. текст повідомлення
18.12.2017 р. загальними зборами учасникiв ТОВ «РУШ» (протокол № 31/17 

вiд 18.12.2017 р.), що проводились у м. Днiпро, прийнято рiшення здiйснити 
публiчне розмiщення вiдсоткових iменних звичайних (незабезпечених) облiгацiй 
ТОВ«РУШ» (серiї «E» та серiя «F») у кiлькостi 200 000 (двiстi тисяч) штук загаль-
ною номiнальною вартiстю 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.

Голосування на загальних зборах учасникiв проводилося вiдкрито; учасники 
мали кiлькiсть голосiв, пропорцiйно розмiру їх частки у статутному капiталi 
Емiтента. У голосуваннi взяли участь 1 (один) учасник Емiтента. Рiшення при-
йнято одноголосно, 100 % голосiв, що склало 100 % вiд присутнiх на загальних 
зборах учасникiв. 

Iнформацiя про цiннi папери:
Вид, тип (клас), форма випуску та форма iснування – iменнi, вiдсотковi, 

звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї бездокументарної форми iснування.
номiнальна вартiсть облiгацiй - 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
кiлькiсть та сума цiнних паперiв - серiї «E» - 100 000 (сто тисяч) штук, 

100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень
- серiї «F» - 100 000 (сто тисяч) штук, 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень
спосiб (публiчний, приватний) розмiщення - публiчне розмiщення
порядок розмiщення цiнних паперiв - договори купiвлi-продажу з першими 

власниками облiгацiй укладаються на пiдставi отриманих заяв через андеррай-
тера ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 35649564, 
мiсцезнаходження якої: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21) згiдно з 
правилами та регламентом Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
«Перспектива»: Україна, 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Воскре-
сенська, буд. 30, телефон: +38 (056) 373-95-94, факс: +38 (056) 373-95-94. 

Дата початку укладання договорiв з першими власниками – серiя «E» - 
14 лютого 2018 року;

– серiя «F» - 14 березня 2018 року 
Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – серiя «E» - 14 сiчня 2019 року;
– серiя «F» - 11 лютого 2019 року.
У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими 

власниками та облiгацiї повнiстю оплачено до дати закiнчення укладення 
договорiв з першими власниками облiгацiй вiдповiдної серiї, емiтент може при-
йняти рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими 
власниками облiгацiй вiдповiдної серiї. Рiшення про дострокове закiнчення 
укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення 
облiгацiй приймається загальними зборами учасникiв ТОВ «РУШ».

Права, що надаються власникам облiгацiй 
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому 

ринках цiнних паперiв з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю 
з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про розмiщення облiгацiй вiдповiдної 
серiї та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; 

- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; 
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну 

вартiсть облiгацiй у строки та в порядку, що визначенi у проспектi емiсiї; 
- право пред’являти Емiтенту всi або частину облiгацiй до викупу в строки, в 

порядку та на умовах, що визначенi у проспектi емiсiї облiгацiй; 
- право здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному 

законодавству України.
Дата початку погашення облiгацiй - серiї «E» - 10.02.2021 року
- серiї «F» - 10.03.2021 року
Погашення облiгацiй здiйснюється протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати 

початку погашення облiгацiй вiдповiдної серiї. Якщо дата початку погашення 
облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробо-чий) день за законодавством 
України, погашення здiйснюється, починаючи з наступного за святковим 
(вихiдним, неробочим) робочого дня. Вiдсотки за облiгацiями вiдповiдної серiї 
за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.

Порядок оплати облiгацiй
Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими 

власниками

Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладення договорiв з першими 
власниками облiгацiй складає 100 % вiд номiнальної вартостi облiгацiй. Фактич-
на цiна продажу облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками у 
процесi публiчного розмiщення облiгацiй визначається ТОВ «РУШ» з врахуван-
ням попиту та ринкових умов розмiщення, але не може бути менше номiнальної 
вартостi однiєї облiгацiї. 

Цiна продажу облiгацiй визначається на день здiйснення оплати, що визна-
чена у договорi купiвлi-продажу облiгацiй. Всi цiни визначаються з точнiстю до 
однiєї копiйки.

Валюта, в якiй здiйснюється оплата облiгацiй.
Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi. 
Найменування i реквiзити банку та номер поточного рахунку, на який вноси-

тиметься оплата за облiгацiї 
Оплата за облiгацiї здiйснюється (вноситиметься) на рахунок ТОВ «РУШ» 

№ 26007000411001 в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «БАНК 
АВАНГАРД» (надалi – «ПАТ «БАНК АВАНГАРД»), код банку 380946, 
iдентифiкацiйний код банку за ЄДРПОУ 38690683.

Строк оплати облiгацiй.
Оплата за облiгацiї здiйснюється у строки, встановленi правилами та регла-

ментом бiржi, через яку прийнято рiшення здiйснювати публiчне розмiщення 
облiгацiй, та визначенi умовами договору купiвлi-продажу (бiржового контакту), 
але не пiзнiше дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками 
облiгацiй, а саме не пiзнiше 14 сiчня 2019 року (включно) для облiгацiй серiї «E» 
та не пiзнiше 11 лютого 2019 року (включно) для облiгацiй серiї «F».

Для купiвлi облiгацiй власник облiгацiй обов’язково повинен мати рахунок у 
цiнних паперах, вiдкритий в однiй iз лiцензованих Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку депозитарнiй установi. Умови та дата закiнчення 
обiгу облiгацiй

Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну 
їх обiгу. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах, що вiдкритi у 
депозитарних установах у Центральному депозитарiї України (ПАТ «НДУ»). 
Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у 
цiнних паперах iнвестора та пiдтверджується випискою депозитарної установи 
з цього рахунку. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, 
резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй вiдповiдної серiї здiйснюється 
з дотриманням положень законодавства про депозитарну систему України. 
Власник облiгацiй має право реалiзувати облiгацiї на вторинному ринку згiдно з 
умовами їх випуску та з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

Обiг облiгацiй серiй «E» починається з дня, наступного за днем реєстрацiї 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про резуль-
тати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй 
та триває до 09.02.2021 року (включно). 

Обiг облiгацiй серiї «F» починається з дня, наступного за днем реєстрацiї 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про резуль-
тати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй 
та триває до 09.03.2021 року (включно). 

Емiтент має право купувати облiгацiї на вторинному ринку за договiрною 
цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, укладати цивiльно-
правовi угоди вiдносно викуплених облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у 
цiнних паперах до дати початку погашення випуску, а також має право 
здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй всi та будь-якi iншi дiї, що вiдповiдають 
чинному законодавству України. 

Випуск вважається таким, що вiдбувся, за умови продажу хоча б однiєї 
облiгацiї.

На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. 
Метою використання фiнансових ресурсiв, що будуть залученi вiд публiчного 

розмiщення облiгацiй серiї «E» та «F» є:
- фiнансування розвитку мережi «лiнiя магазинiв EVA» - 24 000 000 (двадцять 

чотири мiльйони) гривень;
- фiнансування iнвестицiйних та поточних витрат пов’язаних з розвитком IТ 

iнфраструктури та IТ проектiв емiтента- 34 000 000 (тридцять чотири мiльйони) 
гривень;

- фiнансування розвитку Iнтернет-магазину - 42 000 000 (сорок два мiльйони 
гривень) 

- придбання товарiв (поповнення оборотних коштiв) емiтента - 100 000 000 
(сто мiльйонiв) гривень.

Спiввiдношення вартостi облiгацiй або iнших цiнних паперiв (крiм 
iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента в обiгу з урахуванням облiгацiй або iнших 
цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi розмiщуються, до розмiру 
статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних 
паперiв:2 750% 

Члени уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних 
паперiв, не планують придбати цiннi папери, що розмiщуються.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством. 

2. Найменування посади 
Генеральний директор  Шищук олексiй анатолiйович
   (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 

18.12.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
«КраматорСЬКий 
Завод металевиХ 
КонСтрУКцIй»

2. Код за ЄДРПОУ 01412242
3. Місцезнаходження 84306, м. Краматорськ,  

вул. Радгоспна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 06264-6-08-34 06264-6-08-34
5. Електронна поштова адреса stok@kzmk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kzmk.com.ua

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

II. текст повідомлення
18.12.2017 згiдно рiшення Наглядово ради №11 вiд 18.12.2017 року 

звiльнено з посади заступника директора по виробництву Мещерякова Воло-
димира Борисовича (Паспорт ВВ 409460 виданий 09.04.1998 Краматорським 
МВ УМВС України в Донецької областi), у зв’язку з звiльненням за власним 
бажанням, перебував на посадi з 27.03.2017р. по 18.12.2017р.. Акцiями Това-
риства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Iншої особи на по-
саду заступника директора по виробництву Товариства не призначено.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,  
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Шевченко Валерiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.12.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво «пІдприЄм‑
Ство З ІноЗемними 
ІнвеСтицІями 
"IнтервиБУХпром"

2. Код за ЄДРПОУ 31385850
3. Місцезнаходження 39802, м. Горішні Плавні Полтавської 

областi, вул. Будiвельникiв, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

/056/ 404-95-84, /05348/ 7-48-94, 
/056/ 404-95-85

5. Електронна поштова адреса Tolstoguzova@explosive.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ivp.pat.ua

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

ІІ. текст повідомлення
18 грудня 2017 року ПрАТ «IВП» було повідомлено про дострокове при-

пинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним 
органом управління емітента, а саме Ревізора ПрАТ «ІВП» - юридичної осо-
би Товариство з обмеженою відповідальністю «Управління матеріально-
технічного постачання КЦРЗ» (код за ЄДРПОУ 24230162) у зв’язку з втратою 
статусу акціонера ПрАТ «ІВП». Розмір частки, якою володіла посадова осо-
ба в статутному капіталі емітента – 24,998124%. Особа перебувала на по-
саді Ревізора протягом останніх 6-ти років. Замість особи, повноваження 
якої достроково припинено без прийняття рішення відповідним органом 
управління емітента, нікого не обрано.

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

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

директор  чепурний п.Г. 19.12.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво 
«пІдприЄмСтво 
З ІноЗемними 
ІнвеСтицІями 
"IнтервиБУХпром"

2. Код за ЄДРПОУ 31385850
3. Місцезнаходження 39802, м. Горішні Плавні  

Полтавської областi, 
вул. Будiвельникiв, буд. 16

4. Міжміський код, телефон 
та факс 

/056/ 404-95-84, /05348/ 7-48-94, /056/ 
404-95-85

5. Електронна поштова 
адреса 

Tolstoguzova@explosive.in.ua

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

www.ivp.pat.ua

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

ІІ. текст повідомлення
18 грудня 2017 року, на підставі інформації, отриманої від особи, яка 

здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі 
України – ПАТ «НДУ», ПрАТ «IВП» стало відомо про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а 
саме:

1) Пакет акцій власника – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Управління матеріально-технічного постачання КЦРЗ» (75720, Херсон-
ська обл., Скадовський район, село Красне, вулиця Приморська, будинок 4 А; 
ідентифікаційний код 24230162) став менше 10 відсотків простих акцій 
емітента. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній 
кількості голосуючих акцій: до зміни розміру пакета акцій – 24,998124%, 
після зміни розміру пакета акцій – 0 %. 

2) Пакет акцій власника – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНТЕРВИБУХПРОМ» (53073, Дніпропетровська обл., Криворізький район, 
село Златоустівка, вулиця Підстепна, будинок 29 А; ідентифікаційний код 
31123035) становить 10 і більше відсотків простих акцій емітента. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосу-
ючих акцій: до зміни розміру пакета акцій – 0 %, після зміни розміру пакета 
акцій – 24,998124 %.

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

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

директор  чепурний п.Г. 
19.12.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
Загальні відомості : Повне найменування емітента пУБлIчне 

аКцIонерне товариСтво «тернопIлЬвтормет»; 
Код за ЄДРПОУ 00190762. Місцезнаходження 47724, смт.Велика Березови-
ця, вул. Нацiонального Вiдродження, 14. Міжміський код, телефон та факс 
0352270016 270016. Електронна поштова адреса ternopil@bruht.com.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації 00190762.smida.gov.ua. Вид особливої інфор-
мації Зміна складу посадових осіб емітента. II. текст повідомлення: 
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 15/12/17 вiд 15.12.2017 р.) з 
15.12.2017 р. звiльнено з посади Голови правлiння Мачугу Романа Богда-
новича (не дає згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями товариства 

не володiє. Пiдстава: заява за власним бажанням . Термiн перебування на 
посадi 1 р. 2 мiсяцi. Рiшенням Наглядової ради (протокол № 15/12/17 вiд 
15.12.2017 р.) з 18.12.2017 р. призначено на посаду виконуючого обов»язки 
голови правлiння Чернецького Iвана Володимировича (паспорт ЕЕ № 807105 
виданий Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 24.04.2003). 
Акцiями товариства не володiє. Термiн призначення –до рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: заступник директора з питань безпеки ПАТ «Тернопiльвтормет». По-
садові особи непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не-
мають. III. підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. виконуючий обов'язки голови 
правлiння чернецький Iван володимирович.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ВЕСТ 

ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 01030, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 365 00 01; 044 365 00 04
5. Електронна поштова адреса info@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

1. 18.12.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
(Рішення Акціонера Банку №21 від 18.12.2017) про припинення повноважень 
Голови Спостережної ради Сулейман Ерола, який є представником акціо-
нера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина № S 01214497 
виданий 23.05.2013 губернаторством м. Стамбул, Туреччина. Строк, про-
тягом якого така особа перебувала на посаді – з 26.05.2017 року по 
18.12.2017. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. 18.12.2017 року Спостережною радою Банку прийнято рішення (Про-
токол Спостережної ради Банку №41 від 18.12.2017) про припинення повно-
важень Голови Правління Банку Аднана Аначалі. Паспорт громадянина 
Туреччини серії U №01497651, виданий 21.02.2011 року Посольством Рес-
публіки Туреччина в м. Києві. Строк, протягом якого така особа перебувала 
на посаді - 8 років 6 шість місяців. Часткою в статутному капіталі товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

3. 18.12.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
(Рішення Акціонера Банку №21 від 18.12.2017) про обрання Головою Спо-
стережної ради Аднан Аначалі, який є представником акціонера – АТ «Ал-
тинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії U №01497651, 
виданий 21.02.2011 року Посольством Республіки Туреччина в м. Києві. 
Строк, на який призначено особу, - відповідно до чинного законодавства. 

Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років займав  
посаду: Голова Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ 
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК».

4. 18.12.2017 року Спостережною радою Банку прийнято рішення (Про-
токол Спостережної ради Банку №41 від 18.12.2017) про обрання Головою 
Правління Тихонова Ігоря Юрійовича. Особа заступає на посаду після 
отримання на це письмової згоди Національного банку України. Паспорт 
громадянина України серії СК №799105 виданого 18.03.1998 року Ірпін-
ським МВ ГУ МВС України в Київській області. Строк, на який призначено 
особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
5 років займав посаду: Член Правління Публічного акціонерного товариства 
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», Заступник Голови Правління Пу-
блічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ 
БАНК». 

5. 18.12.2017 року Спостережною радою Банку прийнято рішення (Про-
токол Спостережної ради Банку №41 від 18.12.2017) про обрання тимчасо-
во виконуючого обов’язки Голови Правління Тихонова Ігоря Юрійовича. 
Особа заступає на посаду після отримання на це письмової згоди Націо-
нального банку України. Паспорт громадянина України серії СК №799105 
виданого 18.03.1998 року Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській об-
ласті. Строк, на який призначено особу – з 18.12.2017 року по дату отри-
мання письмової згоди Національного банку України на заступлення особою 
на посаду Голови Правління. Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Протягом 5 років займав посаду: Член Правління Публічного акціонерного 
товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», Заступник Голови 
Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД 
КРЕДИТ БАНК».

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

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

2. т.в.о. Голови правління ______________  тихонов І.ю. 
20.12.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«веСт файненС енд Кредит БанК»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаській р-н, 

м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, , 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua, уаrn@khimvolokno.

com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття позачерговими загальними зборами товариства рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 15.12.2017 р. 
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВО-
ЛОКНО» було прийнято рішення: про попереднє надання згоди Правлінню 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів (про-
токол №26 від 15.12.2017 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: 
характеру правочинів: а саме:

-правочинів, направлених на укладання Договорів поруки, укладання 
Додаткової угоди до договору поруки, надати згоду на будь-які майбутні 
зміни Кредитного договору, на отримання грошових коштів (укладання кре-
дитних договорів з банками).

Гранична сукупна вартість правочинів: Гранична сукупна вартість право-
чинів - 335 000 тис. грн.

Вартисть активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності за 2016 рік становить 913 101 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартісті активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): Співвід-
ношення граничної сукупної вартості правочинів до вартісті активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік (у відсотках) - 36,7%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» «проти», прийняття рішення: Загальна кількість голо-
суючих простих іменних акцій 481 940 626 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 471 647 677 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 471 647 677 шт., кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» - 0 шт., рішення прийнято. 

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  олексенко в.в.
18.12.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «черКаСЬКе ХІмволоКно»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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пУБлIчне аКцIонерне товариСтво  
«КаХовСЬКий Завод елеКтроЗварювалЬноГо УСтатКУвання»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Каховський завод 
електрозварювального 
устаткування"

2. Код за ЄДРПОУ 00213993
3. Місцезнаходження 74800, м.Каховка, вулиця Пушкiна, 

будинок 109
4. Міжміський код, телефон та 
факс

05536 4-11-53 05536 4-10-41

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

infozvitrik.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Повноваження члена наглядової ради товариства Коверга Ана-

толія Володимировича припинено згiдно повiдомлення вiд акцiонера 
- Компанiя «АРНОРА ХОЛДИНГ ЛТД» (ARNORA HOLDING LTD), 
представником якого вiн є, про замiну члена наглядової ради вiд 
18.12.2017 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Посадова особа перебувала на посадi протягом 10- мiсяцiв
Повноваження Голови наглядової ради товариства Лебедь Вла-

дислава Олександровича набуто згiдно повiдомлення вiд акцiонера 
- Компанiя «АРНОРА ХОЛДИНГ ЛТД» (ARNORA HOLDING LTD), 
представником якого вiн є, про замiну члена наглядової ради вiд 

18.12.2017 року та рiшення наглядової ради товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостя за корисливi та посадовi 

злочини не має.
Повноваженння посадової особи дiйснi до наступних рiчних зборiв 

товариства.
Данi про iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх п’яти рокiв вiдсутнi.
Повноваження Голови наглядової ради товариства Шипілова Юрія 

Федоровича припинено згiдно рiшення наглядової ради.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Посадова особа перебувала на посадi протягом 10- мiсяцiв.
Повноваження Члена наглядової ради товариства Шипілова Юрія 

Федоровича набуто згiдно рiшення наглядової ради товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-

них.
Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостя за корисливi та посадовi 

злочини не має.
Повноваженння посадової особи дiйснi до наступних рiчних зборiв 

товариства.
Данi про iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх п’яти рокiв вiдсутнi.
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 Микитин Ярослав Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.12.2017
(дата)

Рішенням від 19.12.2017 року засідання Наглядової ради товариства 
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «УнІ‑
верСам №22» та згідно Статуту Товариства: припинено повноважен-
ня з 19.12.2017р. (у зв'язку із закінченням строку повноважень): Генерального 
директора ПАТ «Універсам №22» Терещенка Івана Івановича (володіє часткою 
в статутному капіталі 0,00204%=59 акцій), перебував на посаді 3 роки.

ПРИЗНАЧЕНО з 19.12.2017р. строком на 3 роки: Генеральним дирек-
тором ПАТ «Універсам №22» Терещенка Івана Івановича (володіє часткою 
в статутному капіталі 0,00204%=59 акцій), попередня посада: ПАТ «Універ-
сам №22» – Генеральний директор.

Вказана посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові 
злочини та не надала згоду на оприлюднення паспортних даних.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Завод ЗалІЗоБетонниХ вироБІв 

«полІССя»
№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Повне найменування 
акціонерного товариства 

до зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4
1 25.04.2017 Публiчне акцiонерне 

товариство «Завод 
залізобетонних виробів 

«Полісся»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Завод 
залізобетонних виробів 

«Полісся»
Дата прийняття рiшення: 20.04.2017р.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод залізобетонних виробів 

«Полісся» вiд 20.04.2017р. (протокол №1/17 вiд20.04.2017р.) прийнято 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР – 25.04.2017р.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне 
акцiонерне товариство «Завод залізобетонних виробів «Полісся».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Завод залізобетонних виробів 
«Полісся».

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 «дроГоБицЬКий Завод 
ЗалIЗоБетонниХ вироБIв»

2. Код за ЄДРПОУ 05505495
3. Місцезнаходження 82103, м. Дрогобич, Фабрична,61
4. Міжміський код, телефон та факс (03244)21740 (0324)410261
5. Електронна поштова адреса zavodzbv@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.drogzbv.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 19.12.2017) вирiшено 
припинити повноваження члена правлiння голови правлiння Андрейка 
Олександра Олександровича на пiдставi поданої заяви Андрейка О. О., 
перебував на цiй посадi з 28.04.2016 по 19.12.2017, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 19.12.2017) обрано 
членом правлiння головою првлiння Козленка Святослава Анатолiйовича 
на пiдставi поданої ним заяви. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах Голови правлiння 
ПАТ «Подiльський цемент, члена Правлiння ПАТ «Миколаївцемент», стар-
шого юрисконсульта, начальника юридичного вiддiлу ПАТ «Миколаївце-
мент». Призначений на посаду Голови Правлiння до вiдкликання Наглядо-
вою радою або Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова правлiння  андрейко олександр олександрович, 

19.12.2017
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
18.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
укладення Договору про внесення змiн та доповнень № 1 вiд 18.12.2017
до кредитного договору № 019-2017 вiд 29.11.2017, укладеного з Пози-
чальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НЕРСIС", код ЄДРПОУ - 40102838, вiдповiдно до якого вносяться змiни
до умов користування мультивалютною вiдзивною кредитною лiнiєю, а
саме: встановлюється лiмiт для використання коштiв у гривнi - 18 409
876,50 грн., у доларах США - 240 000,00 доларiв США. Ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства, становить: 25042 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,42 %.

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

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

2.Найменування посади
Голова Правління Петренко О.Ф.  

19.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХ-
БУД"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435931
3. Місцезнаходження  - 33000, місто Рівне, вул. Соборна, 446
4. Міжміський код, телефон та факс  - (0362) 64-20-12, факс (0362)

64-20-12
5. Електронна поштова адреса - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації  - 31435931.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників ак-

цій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерно-
го товариства (крім публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення 
При отриманні від Центрального депозитарію ПАТ "Національний

депозитарій України" 18.12.2017 року реєстру власників іменних цінних
паперів ПРАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД", складеного станом на
08.12.2017 року, стала відома інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства, а саме: пакет акцій, що належить фізичній особі збільшився від
0 акцій (0%) до  1498 акцій (29,315 % від загальної кількості акцій Това-
риства та 29,315% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).
Пакет акцій ВАТ по будівництву і реконструкції автомобільних шляхів
"Рівнешляхбуд" (33024, місто Рівне, вул. Соборна, 446), що становив
1498 акцій (29,315 % від загальної кількості акцій Товариства та
29,315% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства) зменшив-
ся і становить 0 акцій (0 %).

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

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

2. Директор Бредихін В.В. 19.12.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "САРНЕНСЬКА ПМК-81"

2. Код за ЄДРПОУ: 01037324
3. Місцезнаходження: 34500, Рiвненська обл., м.Сарни, вул.Ткача, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (03655) 3-28-99 (03655) 3-28-99
5. Електронна поштова адреса: pmk-81@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.pmk-81.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

19.12.2017 року на підставі рішення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол № 2 вiд 19.12.2017 р.) відбулися зміни у складі посадо-
вих осіб ПАТ "Сарненська ПМК-81" . У зв'язку зі змінами до Статуту това-
риства викладеному у новій редакції  відповідно до яких такий орган управ-
ління, як правління замінено на директора та ревізійна комісія не передба-
чена, припинено повноваження:

- В.о. голови правління Музичка Анатолiя Iсаковича, згоди на розкриття
паспортних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емi-
тента у розмiрi - 75,35%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Члена правління Дударика Сергія Даниловича, згоди на розкриття

паспортних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емi-
тента у розмiр - 5,23%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Члена правління Туся Віталія Вікторовича, згоди на розкриття паспор-

тних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емiтента у
розмiр - 5,13%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Голови ревізійної комісії Янковської Олени Петрівни, згоди на розкрит-

тя паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебувала
протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє;

- Члена ревізійної комісії Музичка Євгена Анатолійовича, згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебував
протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє;

- Члена ревізійної комісії Примака Володимира Адамовича, згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебу-
вав  протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Володiє пакетом акцiй емiтента у роз-
мiр - 0,28%. 

обрано на посаду:
- Директора Музичка Анатолія Ісаковича, згоди на розкриття паспор-

тних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емiтента у
розмiрi- 75,35 %. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посад: головний iн-
женер ПАТ "Сарненська ПМК-81"; голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сарненсь-
ка ПМК-81"; в.о.голови правлiння ПАТ "Сарненська ПМК-81". Термiн об-
рання посадової особи вiдповiдно до Статуту не визначений. Відповідно
до Статуту товариства викладеного у новій редакції керівництво діяльніс-
тю товариства здійснює директор одноособово. Посадова особа набуває
своїх повноважень з моменту реєстрацiї Статуту товариства викладеного
у новiй редакцiї.

Всі посадові особи непогошеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

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
В.о.голови правління Музичко Анатолiй Iсакович 19.12.2017 р.
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приватне аКцІонерне товариСтво  
«КороСтенСЬКий Завод 
ЗалІЗоБетонниХ Шпал»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Корос-
тенський завод залізобетонних шпал».

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406. 
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Житомир-

ська обл., 11505.
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65.
1.6. Електронна поштова адреса: zbsh_kor@ukr.net 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.
dp.ua

1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емі-
тента.

2. Текст повідомлення.
Рішенням акціонера ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» №69-6/79-13 

вiд 05.12.2017р. (протокол №Ц-57/111 Ком.т.), отриманого Товариством 
13.12.2017р., вхідний №2507, сталися зміни у складі посадових осіб 
ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ»:

2.1. Припинено повноваження члена наглядової ради Нємцова 
Миколи Миколайовича, достроково, згідно рішення акціонера (Загаль-
них зборів Товариства) №69-6/79-13 від 05.12.2017р. у зв’язку із при-
пиненням трудових відносин з ПАТ «Укрзалізниця». Часткою в статут-
ному капіталі Товариства не володіє, на посаді перебував з 
15.11.2016р.

2.2. Обрано на посаду члена наглядової ради Чернiцького Романа 
Романовича, як представника ПАТ «Укрзалiзниця», строком на 3 роки. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Інші посади, якi 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відокремле-
ного підрозділу «Служба колії» Львiвської залізниці, начальник відо-
кремленого підрозділу «Тернопiльська дистанція колії» регіональної 
філії «Львiвська залізниця», начальник структурного підрозділу «Служ-
ба колії» регіональної філії «Львiвська залізниця», заступник началь-
ника регіональної філії з інфраструктури регіональної філії «Львiвська 
залізниця», директор з інфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця».

Усі перелічені вище, посадові особи не надали згоди на розкриття 
їх паспортних даних, непогашених судимостей за корисливі злочини 
не мають.

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

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

в.о. голови правління  Куницький василь Іванович

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "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/korpo-

rativnye-dokumenty/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів

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

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

2.
Генеральний директор Бергеман Г.В.

18.12.2017 р.

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вар-
тість майна
або послуг,

що є предме-
том правочину

(тис. грн)

Вартість акти-
вів емітента за
даними остан-
ньої річної фі-
нансової звіт-

ності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової
вартості майна або пос-

луг, що є предметом пра-
вочину, до вартості акти-
вів емітента за даними

останньої річної фінансо-
вої звітності
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 15.12.2017 434 626,596 4 971 055 8,74315

Зміст інформації: Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 15.12.2017
було прийняте рішення про  надання згоди на вчинення значного право-
чину (Протокол засідання Наглядової ради від 15.12.2017). Предметом
правочину є постачання природного газу у 2018 році. Ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства, складає 434 626,596 тис. грн. Вартість активів ПрАТ "ЄВ-
РАЗ ДМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 971
055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає 8,74315%. Згідно з п. 10.3.28 ді-
ючої редакції Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", прийняття рішення про вчи-
нення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що
є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за да-
ними останньої річної фінансової звітності Товариства, віднесено до
компетенції Наглядової ради Товариства.

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 
"троСтянецЬКий 
м'яСоКомБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00443128
3. Місцезнаходження 76005, мiсто Iвано-Франкiвськ, 

ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, 
будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс 380342221759 380342221759
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://meat-trostianets.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», що 

вiдбулись 18.12.2017 року, прийнято рiшення затвердити (погодити) вчинен-
ня Товариством значного правочину щодо реструктуризацiї заборгованостi 
Товариства за Облiгацiями перед АТ «Ощадбанк», шляхом укладання у т.ч. 
Договору про замiну первiсного зобов’язання новим зобов’язанням (новацiя), 
за яким первiсне зобов’язання Товариства перед Банком з погашення 
Облiгацiй та виплати вiдсоткового доходу за ними на загальну суму 
223 628 436,30 грн. замiнюється новим – кредитним зобов’язанням.

За даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Тростянецький м’ясокомбiнат» 
2016 р. вартiсть активiв складає 506339 000 грн.

Спiввiдношення суми правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 44,17%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 791 997;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 7 791 997; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

7 791 997;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади ШЕВЧУК ОЛЕСЯ IВАНIВНА
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.12.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо‑
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
«УКрнафта»

2. Код за ЄДРПОУ 00135390
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, пров. Несторiвський, 3-5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5061201 (044) 5061201
5. Електронна поштова адреса ISkoropad@ukrnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrnafta.com

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

II. текст повідомлення
15.12.2017 року достроково, за згодою сторiн, припинено повноважен-

ня Роберта Уоллi (Whalley Robert) як члена Правлiння ПАТ «УКРНАФТА», 
Виконавчого Вiце-Президента з питань технологiй та послуг (рiшення На-
глядової ради вiд 15.12.2017 року, протокол 5/17 ).

Роберт Уоллi (Whalley Robert) перебував на посадi члена Правлiння - 
Заступника Голови Правлiння, Виконавчого Вiце-Президента з питань 
технологiй та послуг з 04.02.2016 року (рiшення Наглядової ради вiд 
04.02.2016 року, протокол № 1/16).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 

вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
На дану посаду члена Правлiння ПАТ «УКРНАФТА», повноваження 

якого припинено, нiкого не було обрано.
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 Євець I.В.
Заступник Голови 
Правлiння, Головний 
фiнансовий директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.12.2017

(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УШицЬКий КомБІнат БУдІвелЬниХ 

матерІалІв» 
повідомлення  

про виникнення особливої інформації 
 (інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00110177
3. Місцезнаходження: 11563 Житомирська область, Коростенський р-н 

с. Гулянка, вул. Молодіжна, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142 55907, 04142 55907
5. Електронна поштова адреса: depozit@ukbm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
15.12.2017 року відбулися позачергові загальні збори ПАТ «УШИЦЬКИЙ 

КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», на яких було прийнято рішення 
про зміну тип акціонерного товариства з публічного на приватне (Протокол 
№ 2 від 15.12.2017 року). Державну реєстрацію змін до установчих доку-
ментів проведено 19.12.2017 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ» 

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ».

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  вербицький в.п.
19.12.2017

повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

приватне аКцІонерне товариСтво «Євро‑
пейСЬКа СтраХова КомпанІя», код за ЄДРПОУ 32825387, 
місцезнаходження: 03061, місто Київ, вул. Постова, будинок 56 (далі за 
текстом – Товариство) повідомляє про проведення позачергових За‑
гальних Зборів акціонерів, які відбудуться 05 січня 2018 року о 
11 год. 00 хв. за адресою: 03061, місто Київ, вул. постова, 56.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 29 грудня 2017 року.

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

Зборів та порядку голосування.
3. обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
4. про припинення повноважень Голови правління товариства. про 

уповноваження особи на укладення угоди про розірвання трудового 
договору (контракту) з Головою правління.

5. про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Голови прав‑
ління товариства. 

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

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

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

довідки за тел.: (044) 5012338  наглядова рада ат«ЄСК».

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 
"ладаСервIС"

2. Код за ЄДРПОУ 05787513
3. Місцезнаходження 13300, мiсто Бердичiв, Шкiряникiв, 14
4. Міжміський код, телефон та факс 04143 27192 
5. Електронна поштова адреса ladaservis@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ladaservis.emit.in.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ «Ладасервiс» 

вiд 18.12.2017 року, в звязку з закiнченням термiну повноважень продовже-
но термiн дiї повноважень Генерального директора Богодвiда Дмитра Сте-
пановича, паспорт ВН 538071, виданий Бердичiвським МВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 23.09.2011 року, володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента-0,14286%, на суму 27 грн, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - 
Генеральний директор ПАТ «Ладасервiс». Строк на який продовжено термiн 
дiї повноважень -1 рiк (до 31.12.2018 року)

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Богодвiд Дмитро Степанович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.12.2017
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
18.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
укладення Договору про внесення змiн та доповнень № 1 вiд 18.12.2017
до кредитного договору № 019-2017 вiд 29.11.2017, укладеного з Пози-
чальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НЕРСIС", код ЄДРПОУ - 40102838, вiдповiдно до якого вносяться змiни
до умов користування мультивалютною вiдзивною кредитною лiнiєю, а
саме: встановлюється лiмiт для використання коштiв у гривнi - 18 409
876,50 грн., у доларах США - 240 000,00 доларiв США. Ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства, становить: 25042 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,42 %.

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

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

2.Найменування посади
Голова Правління Петренко О.Ф.  

19.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХ-
БУД"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435931
3. Місцезнаходження  - 33000, місто Рівне, вул. Соборна, 446
4. Міжміський код, телефон та факс  - (0362) 64-20-12, факс (0362)

64-20-12
5. Електронна поштова адреса - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації  - 31435931.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників ак-

цій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерно-
го товариства (крім публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення 
При отриманні від Центрального депозитарію ПАТ "Національний

депозитарій України" 18.12.2017 року реєстру власників іменних цінних
паперів ПРАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД", складеного станом на
08.12.2017 року, стала відома інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства, а саме: пакет акцій, що належить фізичній особі збільшився від
0 акцій (0%) до  1498 акцій (29,315 % від загальної кількості акцій Това-
риства та 29,315% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).
Пакет акцій ВАТ по будівництву і реконструкції автомобільних шляхів
"Рівнешляхбуд" (33024, місто Рівне, вул. Соборна, 446), що становив
1498 акцій (29,315 % від загальної кількості акцій Товариства та
29,315% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства) зменшив-
ся і становить 0 акцій (0 %).

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

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

2. Директор Бредихін В.В. 19.12.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
тОВАРИСтВО "САРНЕНСЬКА ПМК-81"

2. Код за ЄДРПОУ: 01037324
3. Місцезнаходження: 34500, Рiвненська обл., м.Сарни, вул.Ткача, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (03655) 3-28-99 (03655) 3-28-99
5. Електронна поштова адреса: pmk-81@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.pmk-81.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

19.12.2017 року на підставі рішення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол № 2 вiд 19.12.2017 р.) відбулися зміни у складі посадо-
вих осіб ПАТ "Сарненська ПМК-81" . У зв'язку зі змінами до Статуту това-
риства викладеному у новій редакції  відповідно до яких такий орган управ-
ління, як правління замінено на директора та ревізійна комісія не передба-
чена, припинено повноваження:

- В.о. голови правління Музичка Анатолiя Iсаковича, згоди на розкриття
паспортних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емi-
тента у розмiрi - 75,35%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Члена правління Дударика Сергія Даниловича, згоди на розкриття

паспортних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емi-
тента у розмiр - 5,23%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Члена правління Туся Віталія Вікторовича, згоди на розкриття паспор-

тних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емiтента у
розмiр - 5,13%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Голови ревізійної комісії Янковської Олени Петрівни, згоди на розкрит-

тя паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебувала
протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє;

- Члена ревізійної комісії Музичка Євгена Анатолійовича, згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебував
протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє;

- Члена ревізійної комісії Примака Володимира Адамовича, згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебу-
вав  протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Володiє пакетом акцiй емiтента у роз-
мiр - 0,28%. 

обрано на посаду:
- Директора Музичка Анатолія Ісаковича, згоди на розкриття паспор-

тних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емiтента у
розмiрi- 75,35 %. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посад: головний iн-
женер ПАТ "Сарненська ПМК-81"; голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сарненсь-
ка ПМК-81"; в.о.голови правлiння ПАТ "Сарненська ПМК-81". Термiн об-
рання посадової особи вiдповiдно до Статуту не визначений. Відповідно
до Статуту товариства викладеного у новій редакції керівництво діяльніс-
тю товариства здійснює директор одноособово. Посадова особа набуває
своїх повноважень з моменту реєстрацiї Статуту товариства викладеного
у новiй редакцiї.

Всі посадові особи непогошеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

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
В.о.голови правління Музичко Анатолiй Iсакович 19.12.2017 р.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «ХерСон‑
СЬКий ХлIБоКомБIнат»

2. Код за ЄДРПОУ 00380267
3. Місцезнаходження 73000, Херсон, Гiмназична (Черво-

ностудентська), 30
4. Міжміський код, телефон та факс 0552491054 0552494172
5. Електронна поштова адреса head_office@hleb.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://hleb.ks.ua 

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

II. текст повідомлення
20.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Херсонський 

хлiбокомбiнат», оформлених протоколом б/н вiд 20.12.2017 року було при-
йнято рiшення про надання Товариству згоди на укладення Договору по-
ставки товару ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» на суму, що не перевищує 25 % вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та скла-
дає 8 927 тис. грн. на умовах, якi будуть, головою правлiння Дуровим С.Б., 
узгодженi з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Гранична сукупна вартiсть правочину 
складає 8 927 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 35 711 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними оста-
ньої рiчної фiнансової звiтностi складає 24.4 вiдсоткiв.

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 Дуров Сергiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.12.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво "лиСи‑
чанСЬКнафтопродУКт"

2. Код за ЄДРПОУ 03484062
3. Місцезнаходження 93117, Луганська обл., місто 

Лисичанськ, вулиця Артемівська, 
будинок 61

4. Міжміський код, телефон та факс 0645199775 0645199787
5. Електронна поштова адреса aytіmchenko@lіsnp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

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

II. текст повідомлення. Припинені повноваження Голови правління Чума-
ка Андрія Володимировича у зв'язку із прийняттям відповідного рішення На-

глядовою Радою емітента. Зміст рішення - припинити повноваження Голови 
правління ПАТ «ЛНП» - Чумака Андрія Володимировича 15.12.2017 р (остан-
ній день повноважень). Підстава прийняття рішення - повноваження Наглядо-
вої Ради, визначені Законом та Статутом товариства, а також закінчення стро-
ку трудового договору. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних, акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 16.12.2014 року.

Тимченко Андрій Юрійович обраний на посаду Голови правління рішен-
ням Наглядової ради емітента 15.12.2017 року, на строк 1 рік. Зміст рішен-
ня - призначити Тимченко Андрія Юрійовича Головою правління ПАТ  «ЛНП» 
з 16 грудня 2017 р на строк 1 (один) рік. Підстава прийняття рішення - по-
вноваження Наглядової Ради, визначені Законом та Статутом товариства. 
Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акці-
ями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник відді-
лу ІТ та АВ, Головний інженер, Керуючий нафтобазою.

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правління Тимченко Андрій Юрійович 18.12.2017.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
18.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
укладення Договору про внесення змiн та доповнень № 1 вiд 18.12.2017
до кредитного договору № 019-2017 вiд 29.11.2017, укладеного з Пози-
чальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НЕРСIС", код ЄДРПОУ - 40102838, вiдповiдно до якого вносяться змiни
до умов користування мультивалютною вiдзивною кредитною лiнiєю, а
саме: встановлюється лiмiт для використання коштiв у гривнi - 18 409
876,50 грн., у доларах США - 240 000,00 доларiв США. Ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства, становить: 25042 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,42 %.

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

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

2.Найменування посади
Голова Правління Петренко О.Ф.  

19.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХ-
БУД"

2. Код за ЄДРПОУ - 31435931
3. Місцезнаходження  - 33000, місто Рівне, вул. Соборна, 446
4. Міжміський код, телефон та факс  - (0362) 64-20-12, факс (0362)

64-20-12
5. Електронна поштова адреса - Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації  - 31435931.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників ак-

цій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерно-
го товариства (крім публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення 
При отриманні від Центрального депозитарію ПАТ "Національний

депозитарій України" 18.12.2017 року реєстру власників іменних цінних
паперів ПРАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД", складеного станом на
08.12.2017 року, стала відома інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства, а саме: пакет акцій, що належить фізичній особі збільшився від
0 акцій (0%) до  1498 акцій (29,315 % від загальної кількості акцій Това-
риства та 29,315% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).
Пакет акцій ВАТ по будівництву і реконструкції автомобільних шляхів
"Рівнешляхбуд" (33024, місто Рівне, вул. Соборна, 446), що становив
1498 акцій (29,315 % від загальної кількості акцій Товариства та
29,315% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства) зменшив-
ся і становить 0 акцій (0 %).

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

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

2. Директор Бредихін В.В. 19.12.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
тОВАРИСтВО "САРНЕНСЬКА ПМК-81"

2. Код за ЄДРПОУ: 01037324
3. Місцезнаходження: 34500, Рiвненська обл., м.Сарни, вул.Ткача, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (03655) 3-28-99 (03655) 3-28-99
5. Електронна поштова адреса: pmk-81@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.pmk-81.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

19.12.2017 року на підставі рішення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол № 2 вiд 19.12.2017 р.) відбулися зміни у складі посадо-
вих осіб ПАТ "Сарненська ПМК-81" . У зв'язку зі змінами до Статуту това-
риства викладеному у новій редакції  відповідно до яких такий орган управ-
ління, як правління замінено на директора та ревізійна комісія не передба-
чена, припинено повноваження:

- В.о. голови правління Музичка Анатолiя Iсаковича, згоди на розкриття
паспортних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емi-
тента у розмiрi - 75,35%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Члена правління Дударика Сергія Даниловича, згоди на розкриття

паспортних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емi-
тента у розмiр - 5,23%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Члена правління Туся Віталія Вікторовича, згоди на розкриття паспор-

тних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емiтента у
розмiр - 5,13%.

На посадi перебував протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв;
- Голови ревізійної комісії Янковської Олени Петрівни, згоди на розкрит-

тя паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебувала
протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє;

- Члена ревізійної комісії Музичка Євгена Анатолійовича, згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебував
протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Акцiями товариства не володiє;

- Члена ревізійної комісії Примака Володимира Адамовича, згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. На посаді перебу-
вав  протягом 1 року та 8-ми мiсяцiв. Володiє пакетом акцiй емiтента у роз-
мiр - 0,28%. 

обрано на посаду:
- Директора Музичка Анатолія Ісаковича, згоди на розкриття паспор-

тних даних посадова особа не надала. Володiє пакетом акцiй емiтента у
розмiрi- 75,35 %. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посад: головний iн-
женер ПАТ "Сарненська ПМК-81"; голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сарненсь-
ка ПМК-81"; в.о.голови правлiння ПАТ "Сарненська ПМК-81". Термiн об-
рання посадової особи вiдповiдно до Статуту не визначений. Відповідно
до Статуту товариства викладеного у новій редакції керівництво діяльніс-
тю товариства здійснює директор одноособово. Посадова особа набуває
своїх повноважень з моменту реєстрацiї Статуту товариства викладеного
у новiй редакцiї.

Всі посадові особи непогошеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

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
В.о.голови правління Музичко Анатолiй Iсакович 19.12.2017 р.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне 
аКцIонерне 
товариСтво 
"нIКополЬСЬКий 
ХлIБоКомБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00381381
3. Місцезнаходження 53207 Нiкополь  

Першотравнева 22/1
4. Міжміський код, телефон та факс 0566 691-660 0566 680-180
5. Електронна поштова адреса office@nhk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
12 грудня 2017 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв Това-

риства було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства, а 
вiдповiдно i найменування з Публiчного акцiонерного товариства 
«Нiкопольський хлiбокомбiнат» на Приватне акцiонерне товариство 
«Нiкопольський хлiбокомбiнат».

15 грудня 2017р. було здiйснено державну реєстрацiю вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.

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 Рудовський Юрiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.18
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"БетонмаШ"

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

вул.Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс 0626 63-55-15 06262 3-83-71
5. Електронна поштова адреса urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://betonmash.com/skachaty

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

II. текст повідомлення
18 грудня 2017 року Наглядова рада приватного акціонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» згідно ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» 
прийняла рішення (протокол № 14) про схвалення наступних значних право-
чинів, вчинених Товариством (далі – правочини):

1.Предметом правочину є постачання Товариством для ПАТ «Запоріж-
сталь» обладнання на загальну суму 526528,80 грн. згідно специфікацій № 3 
від 10.07.2017р., № 4 від 10.07.2017р., № 5 від 18.09.2017р. до договору 
№ 20/2017/407-18/14-11362 від 15.02.2017 р., та збільшення суми договору 
до 17 902 288,80 грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства, складає 17 902 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає 81307 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 22,02%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не пе-
редбачені законодавством, відповідно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», відсутні.

2.Предметом правочину є постачання Товариством для ПАТ «Запоріж-
сталь» обладнання на суму 116 496,00 грн. згідно специфікації № 4 від 
15.08.2017р. до договору № 20/2017/175-277/14-11314 від 20.01.2017 р., та 
збільшення суми договору до 13 356 534,00 грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства, складає 13 357 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає 81307 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 16,43%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не пе-
редбачені законодавством, відповідно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», відсутні.

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

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

М.П. 2017.12.19
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво "пIвден‑
ний ГIрничо‑
ЗБаГачУвалЬний 
КомБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00191000
3. Місцезнаходження 50026, Днiпропетровська область, 

м. Кривий Рiг 
4. Міжміський код, телефон та факс (056)407-73-01, (056)440-42-01
5. Електронна поштова адреса zaitseva-on@ugok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.ugok.info

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далi – 
ПАТ «ПIВДГЗК» та/або Товариство) (протокол засiдання Наглядової ради 
№184/2017 вiд 15.12.2017) прийнято рiшення про припинення з 18.12.2017 
повноважень члена Правлiння Товариства Орлової Ганни Валентинiвни у 
зв’язку з поданням особистої заяви про припинення своїх повноважень.

Часткою в статутному капiталi не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 17.11.2014 

по 18.12.2017.
Посадова особа на розкриття паспортних даних згоду не надала.
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далi – ПАТ «ПIВДГЗК» 
та/або Товариство) (протокол засiдання Наглядової ради №184/2017 вiд 
15.12.2017) прийнято рiшення про обрання (призначення) з 18.12.2017 Шер-
стюк Олену Iванiвну членом Правлiння Товариства. Змiна у складi посадових 
осiб вiдбулась у зв’язку з необхiднiстю призначення нового члена Правлiння 
на мiсце члена Правлiння, повноваження якого припинено.

Часткою в статутному капiталi не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано(призначено) посадову особу: з 18.12.2017, без-

строково.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 15.09.2008 

по19.06.2014 - начальник фiнансового управлiння аппарату управлiння 
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»; з 20.06.2014 по 19.10.2014 - начальник фiнансового 
управлiння ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»; з 20.10.2014 по 01.06.2015 – викону-
ючий обов’язки фiнансового директору ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»; з 02.06.2015 
по 27.11.2017 - фiнансовий директор ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоду не надала.
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 Федiн Костянтин Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) 18.12.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "УКРТРАНСГАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)461-28-23 (044)461-20-95

5. Електронна поштова 
адреса

varetca-in@utg.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.utg.ua

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

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далi-

Товариство) «15» грудня 2017 р. отримало вiд одноосiбного акцiонера 
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «На-
фтогаз України» (далi-Компанiя) Рiшення акцiонера №145 ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» вiд 14 грудня 2017 року 
про вчинення Товариством значного правочину, а саме:

1. Товариству вчинити з Компанiєю значний правочин - додаткову угоду 
№8 до Договору №1602000328 на транзит природного газу територiєю 
України вiд 12.02.2016 щодо продовження термiну надання послуг до 
30.06.2018.

2. Президенту Товариства (особi, яка виконує його обов’язки) або 
уповноваженiй ним особi пiдписати додаткову угоду, зазначену в пунктi 1 
цього рiшення. 

• предмет правочину за договором: Виконавець зобов’язується протя-
гом строку, визначеного Договором надати послуги з транспортування при-
родного газу магiстральними трубопроводами територiєю України на умо-

вах Договору, умов Контракту вiд 19 сiчня 2009 року № ТКГУ мiж 
Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» i ПАТ «Газ-
пром» «Об объемах и условиях транзита природного газа через террито-
рию Украины на период с 2009 по 2019 годы» та контракту мiж Нацiональною 
акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» i АТ «Молдовагаз» «Об 
объемах и условиях транспортировки газа по территории Украины в 2013 
году» та iнших компанiй, якi мають контракти з Нацiональною акцiонерною 
компанiєю «Нафтогаз України» з доповненнями та технiчними угодами до 
Контрактiв, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги Ви-
конавця. Предмет правочину за додатковою угодою: змiна обсягiв транзиту 
природного газу за договором, змiна вартостi договору та термiну дiї дого-
вору.

• ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: загальна вартiсть договору  
76 585 022 220,99 грн. грн., в т.ч. ПДВ – 12 764 130 370,17 грн.

• вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 

445 828 477 тис.грн.
• спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 

17 %;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами): рiшення одноосiбного 
акцiонера з кiлькiстю голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 6 494 611 600 шт.

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 Зябченко Юрій Дмитрович
Тимчасово виконуючий 
обов'язки Президента

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.12.2017
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво “УКртранСГаЗ”

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Каплинцiвське». 2.Код за ЄДРПОУ: 05529308. 3.Місцезнаходження: 
37030, Полтавська обл., Пирятинський район, с.Каплинцi. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (067) 4631179. 5. Електронна поштова адре-
са: L.MIshanIna@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://kaplyntcivske.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: зміна складу 
посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
18.12.2017 наглядова рада ПАТ «Каплинцiвське» (протокол засі-

дання вiд 18.12.2017) прийняла рішення переукласти трудовий контр-
акт з директором товариства Голуб Сергієм Михайловичем на новий 

строк з 01.01.2018 по 31.12.2018, за сумісництвом. Голуб С. М. акцiями 
товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має; письмову згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав; iншi посади, якi Голуб С. М. обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв  – директор СТОВ «Дружба», з 23.03.2011 по 30.01.2015; керую-
чий дiльницею СТОВ «Дружба-Нова», з 06.05.2014 по 30.01.2015, за 
сумiсництвом; з 10.02.2015 по 28.02.2017 менеджер села 
СТОВ  «Дружба-Нова»; з 01.03.2017 по теперішній час керуючий відді-
ленням СТОВ «Дружба-Нова»; з 18.05.17 по теперішній час директор 
СТОВ «Дружба» за сумісництвом. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. директор Голуб С. м. 18.12.2017.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«КаплинцIвСЬКе»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Черкаський». 2. Код за ЄДРПОУ 05390017. 
3. Місцезнаходження: 19836, Драбiвський район, Черкаська обл., 

селище Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 
9-22-33. 5. Електронна поштова адреса: j.litvinenko@kernel.ua.  
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 
7. Вид особливої інформації : зміна складу посадових осіб  
емітента.

II. текст повідомлення
18.12.2017 наглядова рада ПАТ «Черкаський» (протокол №б/н вiд 

18.12.2017) прийняла рішення переукласти трудовий контракт з ди-
ректором товариства Петровим Михайлом Васильовичем на новий 
строк з 01.01.2018 по 31.12.2018, за сумісництвом. Петров М. В. акція-
ми товариства не володіє, письмової згоди на розкриття паспортних 
даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Інші посади, які Петров М.В. займав протягом останніх 
п'яти років: радник голови наглядової ради з питань організації вироб-
ництва; заступник директора з розвитку та інвестиційної діяльності 
ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія»; директор 
ТОВ  «Бурат-агро».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. директор петров м.в. 18.12.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«черКаСЬКий»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

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

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' (Протокол №83 вiд 

13.12.2017р.) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть, а саме:

Предмет правочину: продаж облiгацiй внутрiшньої державної позики на 
бiржовому ринку; дата договору 22.11.2017 на суму 806 370,00 тис.гривень 

(частка в активах 2,1736%); дата договору 22.11.2017 на суму  
403 185,00 тис.гривень (частка в активах 1,0868%). Заiнтересована сторона 
правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за 
ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятин-
на, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А.  
(ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi  
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% 
у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 90,1% (опосередковано) у 
статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або по-
слуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 1 209 555,00 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк):  
37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 3,2604%.

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. 14.12.2017
(дата)

пат “УКрСоцБанК”

повідомлення
про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону

з продажу майна 

пІК «Брама‑КонСалтинГ»
Ліквідатор ПІК «Брама-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 32385630)

оголошує конкурс з визначення організатора аукціону з продажу май-
на Банкрута в процедурі ліквідаціїу справі про банкрутство  
№ 911/3848/15.

Місцезнаходження майна та майнових активів - м. Київ, вул. Павлів-
ська, буд. 18, таКиївська обл., місто Фастів, вул. Куйбишева, буд. 13

Критерії відбору організатора аукціону:
• Мати право на організацію аукціонів з продажу майна боржника;
• Мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
• Мати відповідні організаційні та технічні можливості для 

забезпечення підготовки та проведення аукціону з продажу майна 
боржника;

• Не бути заінтересованою особою стосовно боржника, кредиторів 
та Замовника аукціону;

• Запропонована сума винагороди за організацію аукціону є най-
меншою.

Для участі у конкурсі претендент повинен подати Замовнику:
• Заяву про участь у конкурсі із зазначенням реквізитів, 

організаційно-правової форми, відомостей про відсутність (наявність) 
заінтересованості щодо боржника, кредиторів та замовника аукціону 
та пропозицій, щодо суми винагороди за проведення аукціону;

• Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів 
(при наявності) або інших документів, відповідно до яких, претендент 
має право проводити аукціони;

• Довідку, що містить перелік проведених ним аукціонів для під-
твердження його досвіду роботи з організації аукціонів;

• Довідку про організаційні та технічні можливості для забезпечен-
ня підготовки та проведення аукціону з наданням відповідних під-
тверджуючих документів, яка повинна містити інформацію про наяв-
ність: кваліфікованого ліцитатора, фахівця з підготовки та проведення 
аукціонів, відокремлених приміщень для персоналу та проведення 
торгів, обладнаного технічними та комунікаційними засобами, в т.ч. 
камерою для відеозапису ходу торгів, адреси електронної пошти та 
власного веб-сайта в мережі Інтернет, технічні характеристики якого 
повинні відповідати вимогам Закону.

Переможцем конкурсу стає претендент, який має найкращі показ-
ники по зазначеним вище критеріям.

Телефон для довідок: моб. (067) 301 09 45.
Заяви та документи щодо участі в конкурсі приймаються за адре-

сом: 02125, м. Київ, вул. Воскресенська, буд.16-Б, кв. 67, на протязі 
двадцяти календарних днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
Конкурсна документація подана пізніше встановленого строку, роз-
глядатися не буде.

ліквідатор пІК «Брама‑Консалтинг»  менчак в.в.

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) прат «УКраЇнСЬКе 

IнЖенерно‑теХнIчне УправлIння «етна». 
Код за ЄдрпоУ 14314073

1. Місцезнаходження 01033, Київ, ЖИЛЯНСЬКА, 30/32
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 464-75-60 немає
3. Електронна поштова адреса lifanova100@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pat-etna.com.ua

текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

пинення повноважень Генерального директора Григор'євої Свiтлани 
Вiкторiвни прийнято 18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 04/2017.

Паспортнi вiдомостi: МЕ 710224 29.10.2005 Голосiївським РУГУ МВС 
України м.Києва. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. Попрацю-
вала на посадi: з 02.07.2009 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про прина-
чення Генерального директора Григор'єву Свiтлану Вiкторiвну прийнято 
18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 04/2017. Паспортнi вiдомостi: МЕ 
710224 29.10.2005 Голосiївським РУГУ МВС України м.Києва. Володiє ПIЦП 
0% вiд Статутного капiталу АТ. Попередня посада: Генеральний директор.
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: керiвника. Термiн призначен-
ня: не визначено.

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

прат «маГаЗин КиянКа». 
Код за ЄдрпоУ 01564466.

1. Місцезнаходження 01023, Київ, Мечникова, 9
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-75-60 364-75-60
3. Електронна поштова адреса lifanova100@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kiyanka.com.ua

текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

пинення повноважень Генерального директора Зiнчук Наталiї Василiвни 
прийнято 18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 5/2017. Паспортнi 
вiдомостi: СН 389429 11.12.1996 Броварським МВ ГУ МВС України в 
Київськiй обл. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. Попрацювала 
на посадi: з 30.06.2009 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
значення Генерального директора Зiнчук Наталiї Василiвни прийнято 
18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 5/2017. Паспортнi вiдомостi: СН 
389429 11.12.1996 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ.

Попередня посада: Генеральний директор.Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: керiвника.

Термiн призначення: не визначено.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво 
"оБУХIвСЬКе"

2. Код за ЄДРПОУ 00857284
3. Місцезнаходження 08701, м. Обухiв, м-н Петровський, 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04572) 6-93-80 (04572) 6-93-80

5. Електронна поштова адреса Obuhivske@spp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://obuhivske.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою То-

вариства 19.12.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi заяви посадової особи вiд 29.11.2017 р. за бажанням посадо-
вої особи в порядку п.п.1 п.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» . Посадова особа Школьна Катерина Василiвна (паспорт: 
серiя номер виданий р. ) припинила повноваження Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 8 мiсяцiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою То-
вариства 19.12.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення Наглядової ради. Посадова особа Коломiєць Нiна 
Борисiвна (паспорт: серiя номер виданий р. ) припинила повноваження 
Члена Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 6 рокiв 3 мiсяцi. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Правлiння прийнято Наглядо-
вою радою Товариства 19.12.2017 р. Обрання посадової особи виконано 
на пiдставi рiшення Наглядової ради. Школьна Катерина Василiвна (пас-
порт: серiя номер виданий р. ) обрана на посаду Член Правлiння. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: без-
строково. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ПАТ «Обухiвське», юрисконсульт; ПАТ «Обухiвське», Член Наглядової 
ради. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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 Наковалов Iгор Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

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

прат «н и в а». 
Код за ЄдрпоУ 19253407.

1. Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський ра-
йон, мiсто Вишневе, Промислова,10

2. Міжміський код, телефон та факс: (044) 492-33-05 537-09-76
3. Електронна поштова адреса: niva19253407@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.nyva.com.ua
текст повідомлення

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
пинення повноважень Генерального директора Бавенко Олександра 
Андрiйовича прийнято 18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 05/2017.

Паспортнi вiдомостi: СО 414949 15.08.2000 Харкiвським РУГУ МВС 
України в м. Києвi. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. Попрацю-
вав на посадi: з 12.04.2010 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
значення Генерального директора Бавенко Олександра Андрiйовича при-
йнято 18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 05/2017. Паспортнi 
вiдомостi: СО 414949 15.08.2000 Харкiвським РУГУ МВС України в 
м.  Києвi. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ.

Попередня посада: Генеральний директор.Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: керiвника.

Термiн призначення: не визначено.

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

прат «дIпроБУдмаШина». Код за ЄдрпоУ 00241212
1. Місцезнаходження 01015, Київ, Лейпцигська, 15
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-75-60 немає
3. Електронна поштова адреса lifanova100@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.dibm.com.ua

текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

пинення повноважень Генерального директора Сбоєва Юрiя Миколайо-
вича прийнято 18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 05/2017.
Паспортнi вiдомостi: СО 484185 06.10.2000 Печерським РУГУ МВС Украї-
ни в м. Києвi. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. Попрацюва на 
посадi: з 02.04.2013 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
значення Генерального директора Сбоєва Юрiя Миколайовича прийнято 
18.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 05/2017.Паспортнi вiдомостi: 
СО 484185 06.10.2000 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi. Володiє 
ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ.

Попередня посада: Генеральний директор.Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: керiвника.

Термiн призначення: не визначено.

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
"СУмиХIмпром"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. текст повідомлення
Наказом №353 вiд 15.12.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №4 вiд 15.12.2017 до Договору №1 по-
стачання природного газу вiд 27.10.2017 про постачання природного 
газу мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СТАТУС - ТРЕЙД». Орiєнтовна 
сума Договору становить 202 091,8064 тис.грн. з ПДВ. Загальна вартiсть 
газу, що поставляється за цим Договором, складається iз суми вартостi 
газу, поставленого Споживачевi (ПАТ «СУМИХIМПРОМ») за даним До-
говором.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 18,4253%.

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

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

2. Найменування посади Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.18
(дата)
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Херсонський хлiбокомбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00380267
3. Місцезнаходження 73000, Херсон, Гiмназична (Червоносту-

дентська), 30
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0552491054 494172

5. Електронна поштова 
адреса

head_office@hleb.ks.ua

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

http://hleb.ks.ua

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

II. текст повідомлення
20.12.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» 

було прийнято рiшення
про припинення повноважень Голови правлiння Дурова Сергiя Борисо-

вича у зв'язку iз спивом трирiчного термiну повноважень. Рiшення Наглядо-
вої ради оформлене протоколом б/н вiд 20.12.2017р.

Дуров Сергiй Борисович паспорт ЕЕ 756351 виданий 09.09.2002 року 
Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй

областi був обраний на посаду Голови правлiння за рiшенням Наглядо-
вої ради

ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», оформлених протоколом б/н вiд 
19.12.2014 року стококом на 3 роки.

Дуров Сергiй Борисович володiє 2319078 простими iменними акцiями 
номiнальною вартiстю 0,25 коп., або

71,391392 статутного капiталу Товариства. Дуров Сергiй Борисович пе-
ребував напосадi Голови правлiння увесь термiн повноважень - 3 роки. 
Дуров Сергiй Борисович непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини не має.
Неохiднiсть змiни у персональному складi правлiння не обумовлена  

ЗУ «Про акцiонернi товариства» та вимогами Статуту Товариства. 
20.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Херсонський 

хлiбокомбiнат» було обрано Головою правлiння
Дурова Сергiя Борисовича. Рiшення про обрання Голови правлiння 

оформлене протоколом Наглядової ради б/н вiд 20.12.2017р.
Дуров Сергiй Борисович паспорт ЕЕ 756351 виданий 09.09.2002 року 

Комсомольським ВМХМВ УМВС України в Херсонськiй областi володiє 
2319078 простими iменими акцiями номiнальною вартiстю 0.25 коп, або 
71,391392 статутного

капiталу Товариства. Дуров Сергiй Борисович був обраний на посаду 
Голови правлiння строком на 5 рокiв, з 20.12.2017р. по 20.12.2022р. включ-
но.

Дуров Сергiй Борисович непогашеної сидимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Останi п'ять рокiв

Дуров Сергiй Борисович обiймав посади Голови правлiння та Голови 
Наглядової ради ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». 

Вiдовiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» особи та Статуту 
ПрАТ  «Херсонський хлiбокомбiнат» обранi члени правлiння, можуть пере-
обиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

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 Дуров Сергiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 18.12.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“ХерСонСЬКий ХлIБоКомБIнат”

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське 
хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Код за ЄДРПОУ 00957838
3. Місцезнаходження 17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9
4. Міжміський код, 
телефон та факс

097 7832448 (04642) 21473

5. Електронна поштова 
адреса

nos_khp@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

nos_khp.emitent.org.ua

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
Згідно виписки по рахунку в цінних паперах за період 07.12.2017 року 

– 07.12.2017 року наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 
«ПАЛЛАДIУМ КАПIТАЛ», код за ЄДРПОУ 39134704, що діє від власного 
iменi, в iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО 
ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ», реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300490, 
мiсцезнаходження: 03038, м. Київ вул. Миколи Грiнченка,будинок 4, 
18.12.2017 року вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцiй, 
що належить ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» збiльшився та становить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.

Розмiр частки, що належить ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» в загальнiй кiлькостi 
акцiй:

- до змiн становив 0,53466;
- пiсля змiн становить 29,18770 %
Розмiр частки, що належить ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» в загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй Товариства до змiн i пiсля змiни розмiру пакета акцiй То-
вариству не вiдомий.

Згiдно виписки по рахунку в цiнних паперах за перiод 07.12.2017 
року  – 07.12.2017 року наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 
«ПАЛЛАДIУМ КАПIТАЛ», код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд  
власного iменi, в iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО 
ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ», реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300490, 
мiсцезнаходження: 03038, м. Київ вул. Миколи Грiнченка,будинок 4, 
18.12.2017 року вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет влас-
ника акцiй, що належав фiзичнiй особi (Веремеєнко Андрiю Валерiйовичу, 
Україна) зменшився та становить менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй 
Товариства.

Розмiр частки, що належить фiзичнiй особi в загальнiй кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 28,65304 %;
- пiсля змiн становить 0 %
Розмiр частки, що належав фiзичнiй особi в загальнiй кiлькостi голосую-

чих акцiй Товариства до змiн i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству 
не вiдомий.

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 Федорина Олександр Миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 18.12.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“ноСIвСЬКе ХлIБоприймалЬне пIдприЄмСтво”
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1. ПАТ БАЗИС 4
2. ПРАТ БЕТОНМАШ 15
3. БРАМА КОНСАЛТИНГ 17
4. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 8
5. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 11
6. ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА 18
7. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 10
8. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 9
9. ПРАТ ЕТНА 17

10. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 12
11. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 13
12. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 4
13. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 9
14. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 16
15. ПАТ КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 9
16. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 14
17. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 12
18. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 7
19. ПРАТ ЛАДАСЕРВІС 13
20. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 14
21. ПРАТ МАГАЗИН КИЯНКА 17
22. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ 10
23. ПРАТ Н И В А 18
24. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 15
25. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 19
26. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 18
27. ПАТ ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 15
28. ПРАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 5
29. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» 7
30. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» 7
31. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 10
32. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 4
33. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 14
34. ТОВ РУШ 6
35. ПАТ САРНЕНСЬКА ПМК-81 11
36. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОДПРОЕКТ» 10
37. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 11
38. ПАТ СУМИХІМПРОМ 18
39. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 7
40. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 12
41. ПАТ УКРНАФТА 13
42. ПАТ УКРСОЦБАНК 17
43. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 16
44. ПАТ УНІВЕРСАМ № 22 9
45. ПАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 3
46. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 13
47. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 14
48. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 19
49. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 8
50. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 16

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17312
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
19.12.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


