
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
11.05.2017  м. Київ  № 287

Про внесення змін до По-
ложення про порядок за-
безпечення існування імен-
них цінних паперів у 
бездокументарній формі 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25 травня 2017 року за № 668/30536

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України 
«Про депозитарну систему України», з метою вдоскона-
лення вимог щодо забезпечення існування іменних цін-
них паперів у бездокументарній формі 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення про порядок забезпечення іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній фор-
мі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 
2014 року за № 241/25018 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Поло-

ження мають бути засвідчені печаткою (печатками), по-
требують такого засвідчення у разі використання особою 
у своїй діяльності печатки (печаток).»;

2) у розділі V:
у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова «за 

формою, встановленою внутрішніми документами депо-
зитарної установи» замінити словами «згідно зі зразком, 
встановленим внутрішніми документами депозитарної 
установи (у разі якщо внутрішніми документами депози-
тарної установи передбачено подання відповідної анке-
ти у формі паперового документа), або подається інфор-
мація, необхідна для заповнення анкети (у разі якщо 
внутрішніми документами депозитарної установи перед-
бачено її формування у формі електронного докумен-
та)»;

перше речення абзацу шостого пункту 6 після слів 
«анкети рахунку в цінних паперах» доповнити словами 
«, що оформлюється згідно зі зразком, встановленим 
внутрішніми документами депозитарної установи (у разі 
якщо внутрішніми документами депозитарної установи 
передбачено подання відповідної анкети у формі папе-
рового документа), або подається інформація, необхідна 
для заповнення анкети (у разі якщо внутрішніми доку-
ментами депозитарної установи передбачено її форму-
вання у формі електронного документа),»;

абзац десятий пункту 14 після слів «виплачені до дати 
обліку,» доповнити словами «визначеної відповідно до 
цього пункту,».

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 287 від 11.05.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№114 (2619) 20.06.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2. Центральному депозитарію та депозитарним уста-
новам привести свої внутрішні документи у відповідність 
до цього рішення не пізніше шести місяців з дня набран-
ня ним чинності.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

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

цінних паперів та фондового ринку.
5. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) 

забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному 
веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 16 червня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства «Комерційний інвестиційний банк» 

прийнято рішення

Інформація про діяльність
Центрального територіального 

департаменту НКЦПФР
з 01.06.2017 по 15.06.2017

Відповідно до рішення Комісії № 736 проведено замі-
ну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного 
товариства 24 емітентам, а саме:

- ПрАТ «Інструментальний завод» (код за ЄДРПОУ: 
14314794);

- ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод « 
(код за ЄДРПОУ: 14313398);

- ПрАТ «Вінницяоблпостач» (код за ЄДРПОУ: 
01880569);

- ПрАТ «Жміївське» (код за ЄДРПОУ: 00846122);
- ПрАТ «Корнер» (код за ЄДРПОУ: 01332135);
- ПрАТ «Броварський завод пластмас» (код за 

ЄДРПОУ: 00203594);
- ПрАТ «Ремонтно-будівельне управління №3» (код за 

ЄДРПОУ: 05387618);
- ПрАТ «Пересувна механізована колона-4» (код за 

ЄДРПОУ: 02133082);
- ПрАТ «Коровинецьке» (код за ЄДРПОУ: 00385827);
- ПрАТ «Вінниччина» (код за ЄДРПОУ: 00414150);
- ПрАТ Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліт-

картопля» (код за ЄДРПОУ: 00497377);
- ПрАТ «Спеціалізована пересувна механізована коло-

на №6 «Укрхмільбуд» (код за ЄДРПОУ: 05471394);
- ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» 

(код за ЄДРПОУ: 04542815);
- ПрАТ «Експериментально-механічний завод Мета-

ліст» (код за ЄДРПОУ: 05309512);
- ПрАТ «Чернігівторгбудматеріали» (код за ЄДРПОУ: 

05468892);
- ПрАТ «Домобудівний комбінат №3» (код за ЄДРПОУ: 

04012773);
- ПрАТ «Тетіївське хлібоприймальне підприємство» 

(код за ЄДРПОУ: 00954478);

- ПрАТ «Щорський завод продовольчих товарів» (код 
за ЄДРПОУ: 00381143);

- ПрАТ «Барський машинобудівний завод» (код за 
ЄДРПОУ: 14307570);

- ПрАТ «Граніком» (код за ЄДРПОУ: 00902369);
- ПрАТ «Чернігівська макаронна фабрика» (код за 

ЄДРПОУ: 00382384);
- ПрАТ «Трест Київспецбуд» (код за ЄДРПОУ: 

04012744);
- ПрАТ «Уманьферммаш» (код за ЄДРПОУ: 

05765888);
- ПрАТ «Екотекстиль» (код за ЄДРПОУ: 00307230).
Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітентів, 

професійних учасників ринку цінних паперів та захисту 
прав інвесторів управління контрольно-правової роботи 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
період з 01.06.2017 року по 15.06.2017 планових та поза-
планових перевірок не проводилось.

За зазначений період нагляд за реєстрацією акціоне-
рів та проведенням загальних зборів акціонерного това-
риства не проводились.

Надійшло 14 письмових звернень, заяв, щодо діяль-
ності емітентів та професійних учасників фондового рин-
ку та листів від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Надано11 відповідей на звернення, заяви, листи за-
явників, які надійшли у зазначений вище період, та на 
скарги, що надійшли раніше. 

Направлено 7 запитів емітентам.
Також винесено 5 постанов про порушення справи про 

правопорушення на ринку цінних паперів.
Направлено 1 виклик для складання протоколу про 

адміністративне правопорушення на ринку цінних папе-
рів.

За звітний період з 01.06.2017 по 15.06.2017 р. спеціа-
лістами відділу фінансового моніторингу:

1. Триває 13 планових перевірок суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу щодо дотримання вимог зако-
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нодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

2. Триває 2 позапланові перевірки суб’єктів первинно-
го фінансового моніторингу щодо дотримання вимог за-
конодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

3. Завершено 1 планову перевірки суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу щодо дотримання вимог законо-
давства у сфері запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення (складено Акт про відсутність СПФМ); 

4. Складено 1 Акт про відмову в проведенні перевірки 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

5. Винесено 1 Постанову про порушення справи про 
правопорушення та 2 Постанови про порушення справ 
про правопорушення на ринку цінних паперів;

6. Розглянуто 1 справи про правопорушення у відно-
шенні суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

7. Направлено 2 пакети документів до ЦА для прий-
няття рішення щодо анулювання ліцензій на здійснення 
професійної діяльності на ринку цінних паперів.

За участю відділу супроводження справ про право-
порушення на ринку цінних паперів з 01.06.2017 року 

по 15.06.2017 року було розглянуто 228 справ про 
правопорушення на ринку цінних, 1 справа про пра-
вопорушення у сфері запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом або фінансуванню тероризму та 1 справа про 
адміністративне правопорушення на ринку цінних па-
перів.

Було винесено 203 Розпорядження про усунення по-
рушень законодавства про цінні папери .

Складено 350 актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів, 8 протоколів про адміністративне правопо-
рушення на ринку цінних паперів.

За звітний період з 01.06.2017 по 15.06.2017 спеціа-
лістами відділу звітності та моніторингу управління моні-
торингу та нагляду за емітентами цінних паперів:

- складено 28 актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів;

- cкладено 1 постанова про закриття провадження у 
справі;

- cкладено 2 постанови про виправлення описок;
- прийнято 46 та опрацьовано 230 особливих інфор-

мацій емітентів цінних паперів;
- опрацьовано 150 квартальних інформацій емітентів 

цінних паперів;
- прийнято 3 та опрацьовано 70 річних інформацій емі-

тентів цінних паперів;
- надано 2 відповіді на звернення від юридичних/фі-

зичних осіб.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо 
"НАЦIоНАЛьНА 
АКЦIоНЕРНА КоМПАНIЯ 
"НАФТоГАЗ УКРАїНИ"

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 586-35-37 044 586-33-10

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

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2017_10.htm

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом №15/2017 засiдання наглядової ради Нацiональної 

акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» надано згоду на вчинення 
Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» значного пра-
вочину, а саме укладення Рамкового Договору про поставку та прийом 
Природного Газу i Додаткової Угоди про Внесення Змiн до Рамкового До-
говору з Naftogaz Trading Europe S.A. (rue Dr-Alfred-Vincent 16, c/o 
SYNERGIX S.A., succursale de Geneve, 1201 Geneve), орiєнтовна вартiсть 
якого складає 148,8 млрд.грн. Вартість активів емітента станом на 31.12.16 
становить 599792463 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вар-
тості правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 24,8%.

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

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

Голова правління  Коболєв А.В.
15.06.2017

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо «ТРЕсТ 
«КИїВМIсьКбУД-2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04012661

3. Місцезнаходження емітента 03151 м.Київ вул. Народного 
ополчення, 26-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 249-02-14, 249-02-14

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

176@comreg.com.ua

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

http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (Протокол №12 від 16.06.2017 року) 

обрано виконуючого обов’язки генерального директора Іголкіна Олега 
Євгеновича з 19.06.2017 року. Рішення прийнято на підставі пропозицій 
Наглядової ради у зв’язку з оптимізацією діяльності виконавчого органу. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: менеджер із збуту 
ТОВ «Адвент інвест», генеральний директор ПрАТ «Трест 
«Київміськбуд-2».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. В.о. Генерального 
директора Іголкін олег Євгенович.

ЗАТВЕРДЖЕНо
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест»
Протокол № 119 від 22.05.2017 р.

Голова Загальних Зборів
_________________/сєрєбрєнніков Д.В./

Текст змін 
до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї ІНВЕсТИЦІЙНИХ сЕРТИФІКАТІВ

ЗАКРИТоГо ДИВЕРсИФІКоВАНоГо ПАЙоВоГо 
ІНВЕсТИЦІЙНоГо ФоНДУ «ПРИбУТКоВИЙ» 

ТоВАРИсТВА З обМЕЖЕНоЮ ВІДПоВІДАЛьНІсТЮ 
«КоМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ЄВРоІНВЕсТ»
1. Викласти п. 1.5. Розділу 1 Проспекту емісії «Характеристика компа-

нії з управління активами» в такій редакції:
«1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутному 

капіталі Компанії
(відсотки щодо кожного)

Директор Сєрєбрєннікова Діана 
Вікторівна

Пряме володіння 8,22 %
Опосередковане володіння 1,61 %

Голова ревізійної 
комісії

Грабовий Олександр 
Анатолійович

Пряме володіння 0,00 %
Опосередковане володіння 0,19 %

Член ревізійної 
комісії

Юхневський Олексій 
Миколайович

Пряме володіння 8,82 %
Опосередковане володіння 0,03%

Член ревізійної 
комісії

Паньків Анастасія 
Вікторівна

Пряме володіння 9,5 %
Опосередковане володіння 0,03 %

Головний 
бухгалтер

Марченко Оксана 
Вікторівна

Пряме володіння 8,83 %
Опосередковане володіння 0,03 %

Внутрішній 
аудитор

Грабовий Олександр 
Анатолійович

Пряме володіння 0,00 %
Опосередковане володіння 0,19 %

»
Директор ТоВ «КУА «Євроінвест» сєрєбрєннікова Д. В.
Головний бухгалтер ТоВ «КУА «Євроінвест» Марченко о. В.
Голова Правління Акціонерного банку «Південний» Ванецьянц А. Ю.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ХАРКІВХАРчПРоМ» 

(код ЄДРПОУ 25610018, місце знаходження: м. Харків, вул. Коцарська, 24/26) 
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів, відбудуться 

14 липня 2017 р. о 10.00 год за адресою: 
м. Харків вул. Мало-Панасівська, буд. 4/7, офіс 305 - 306

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових зборах здіснюється за 
місцем проведення зборів з 9.30 до 9.45 год.

ПРоЕКТ ПоРЯДКУ ДЕННоГо:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та 

проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
6. Виключення акціонера із числа акціонерів Товариства та надання 

відомостей про зміни у складі акціонерів Товариства до Єдиного держав-
ного реєстру.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачерго-
вих загальних зборах станом на 24 годину – 10 липня 2017 р., за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, 
вул. Мало-Панасівська, 4/7, офіс 305-306 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами директор Бистрицький Сергій Вікторович. Документи надають-
ся акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі 
його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робо-
чих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних 
зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в 
місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАсПоРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформле-
не згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – http://www.harchprom.nr-avers.com.ua 

Телефон для довідок: (057) 712-45-13.
Директор ПРАТ «ХАРКІВХАРчПРоМ»
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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 обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнвест-
Будресурс"

2. Код за ЄДРПОУ 33599166
3. Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Iвана 

Мазепи, будинок 38
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 528-04-19 (044) 

528-04-19
5. Електронна поштова адреса mav@development-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.invest-budresurs.informs.
net.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-

ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 19-06/17 вiд 
19.06.2017 р. та заявою вiд 19.06.2017 р. Зєнкова Iрина Валентинiвна, пас-

порт серiї КН 008987 виданий Миргородським МРВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., Член Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням 
виконання повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї з 19.06.2017 р. Перебував 
на посадi 1 рiк 2 мiсяцв. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з ко-
рисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi 
не має. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 19/06-17 вiд 
19.06.2017 р. обрали Члена Ревiзiйної комiсiї Мимохода Андрiя Володими-
ровича, паспорт серiї МА 924732 виданий Роменським МРВ УМВС України 
в Сумськiй обл. з 19.06.2017 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду внутрiшнього 
аудитора ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше займав поса-
дута займає за сумiсництвом Заступник генерального директора 
ТОВ  «Регiонiнвест». Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

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

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

2. Найменування посади Хабiн Роман Рiнатович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.06.2017
(дата)

ТоВАРИсТВо З обМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛьНIсТЮ “IНВЕсТ-бУДРЕсУРс”

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«оЛІМП» 

(код ЄдРПоУ 31500999)
оголошує про проведення позачергових загальних зборів

Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 11 липня 2017 року об 11:00 год. за місцез-
находженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «оЛІМП», Україна, 
03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 
10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену на-
лежним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні 
до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 05 липня 2017 року.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування,  

згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

6. Визначення осіб, уповноважених на вчинення значних правочинів 
від імені Товариства

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до 
зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; озна-
йомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам 
повідомлення про збори до дати проведення зборів з понеділка по 
п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 
год.) за місцезнаходженням Товариства: приміщення офісу ПрАТ «ОЛІМП», 
Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А; акціонери 
вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж 
за 15 днів до дати проведення зборів; особа, відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами Зборів – Голова Правління Усачов Микола Олегович; 
в день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у 
місці проведення Зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://olimp.prat.ua/

Довідки за телефоном: (050) 478-56-49

Наглядова рада ПрАТ «оЛІМП»

РІчНА ІНФоРМАЦІЯ за 2016 рік емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИсТВо «сИГНАїВсьКИЙ КоМбIНАТ ХЛІбоПРоДУК-
ТІВ», 00952508, Україна, 20615, Черкаська обл. Шполянський р-н.,  
с. Сигнаївка, вул. Залiзнична,1, 0474126828 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
19.06.2017 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: em00952508.ab.ck.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛАН-Аудит», 31278222 5. Інформація про 
загальні збори: 20.04.2016 р. проведено річні загальні збори. Порядок денний: 
Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження 
регламенту зборiв. Звiт директора про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2016 рiк.Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 р.Звiт 
Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 
31.12.2015 р. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 
2015 р.Вибори Наглядової ради Товариства.Про участь в створеннi товари-
ства.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.За 
наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзiйної 
комiсiї затвердженi. Переобрано на новий термiн три роки наглядову раду то-
вариства. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували «за» - одноголосно 
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 11552 7733
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4411 4620
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1839 2191
Сумарна дебіторська заборгованість 4330 898
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 20
Власний капітал -3169 -3337
Статутний капітал 1014 1014
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4183 -4351
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7673 7673
Поточні зобов'язання і забезпечення 7048 3397
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,04 -0,16
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,4 -0,16

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4054400 4054400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного ка-
піталу

0 0

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

0 0
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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 "оТП бАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, мiсто Київ, вул. Жилянська 43
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0444900564 0444956083

5. Електронна поштова 
адреса

Custody@otpbank.com.ua

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

https://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/reports-ssmnk.
php

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ОТП Банк» № 25/2017 вiд 15.06.2017 року було прийнято рiшення 
про публiчне розмiщення облiгацiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ОТП Банк» (надалi - Емiтент), що перевищує 10 вiдсоткiв статут-
ного капiталу.

Параметри випуску:
• вид облiгацiй: iменнi вiдсотковi облiгацiї, звичайнi (незабезпеченi);
• номiнальна вартiсть облiгацiї: 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 

00 копiйок);
• загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 800’000’000,00 гри-

вень (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
• серiя облiгацiй: серiя «E» – 400 000 (чотириста тисяч) штук та  

серiя «F» – 400 000 (чотириста тисяч) штук. У зв’язку з iснуванням облiгацiй 
у бездокументарнiй формi, облiгацiї серiй «E» та «F» не мають порядкових 
номерiв;

• спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите (публiчне) розмiщення;
• форма iснування облiгацiй, що розмiщуються – бездокументарна.
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiй «E», «F» 

буде проводитися на фондовiй бiржi Публiчне акцiонерне товариство 
«Фондова бiржа «Перспектива» Емiтентом безпосередньо без участi Ан-
деррайтера. Переважне право на придбання облiгацiй акцiонерам Емiтента 
або iншим особам не надається.

У результатi розмiщення облiгацiй статутний капiтал Емiтента не 
збiльшується. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд 
розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу 
Емiтента, а також для покриття збиткiв Емiтента вiд господарської дiяльностi.

На дату прийняття рiшення, запланований випуск облiгацiй складає 
12,93% статутного капiталу Емiтента. У Емiтента вiдсутнi облiгацiї, якi зна-
ходяться в обiгу.

Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких 
прийнято рiшення про публiчне розмiщення:

• право 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 цiєї серiї;

• право отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх 
погашення;

• право отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв 
на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;

• право надати Емiтенту всi або частину облiгацiй для викупу в порядку 
та у строки, зазначенi в проспектi емiсiї;

• право здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чин-
ному законодавству України.

Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi шля-
хом перерахування коштiв (вартостi облiгацiй) на рахунок Емiтента  
№ 36414001900000 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166.

Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в повному обсязi 
100% – 800 000 000,00 гривень (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) по 
серiям «E», «F», будуть спрямованi на фiнансування проектiв з кредиту-
вання приватних та корпоративних клiєнтiв Банку.

Голова Наглядової Ради Емiтена Золтан Майор та члени Наглядової 
Ради Емiтента Iштван Хамец, Агнеш Юлiанна Куммер, Адам Сентпетерi, 
Жолт Вiланд, Петер Янош Беше, Антал Дьюлаварi та Кристина Ковач не 
володiють цiнними паперами Емiтента та не мають намiру придбавати 
облiгацiї Емiтента, що розмiщуються.

Конвертацiя облiгацiй серiй «E», «F» на власнi акцiї Емiтента не перед-
бачена.

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 Тамаш Хак-Ковач
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.06.2017
(дата)

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо
«ЄВРоПЕЙсьКИЙ ПРоМИсЛоВИЙ бАНК»

(скорочене найменування ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», 
місцезнаходження за адресою: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка 

Тараса, будинок 11, приміщення 51)
повідомляє акціонерів банку, що 27 липня 2017 року о 15-00 за 

Київським часом за адресою: місто Київ, вул.Інститутська, 18-а, 
офіс 2 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 27 лип-
ня 2017 року о 14-00, закінчення реєстрації о 14-45 за Київським часом 
за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах, - 21 липня 2017 року станом на 24 годину.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Збільшення статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого 
розміщення). 

4. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК», якому надаються повноваження, визначені нормативно-
правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного ка-
піталу акціонерного товариства.

5. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ «ЄВРОПРОМ-
БАНК», яким надаються повноваження, визначені нормативно-
правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного ка-
піталу акціонерного товариства.

6.Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення ак-
цій.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті банку  
www.europrombank.kiev.ua.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в 
робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00, перерва з 13-00 до 
14-00, в приміщенні банку за адресою 01004 м.Київ, бульвар Шевчен-
ка Тараса, будинок 11, приміщення 51. Особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення з документами, - Голова Спостережної ради банку 
Мітіна Н.В.

Затверджено Спостережною радою ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Про-
токол засідання від 12.06.2017 № 12/06/2017.

спостережна рада ПАТ «ЄВРоПРоМбАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

законодавством. 

В.о.Голови Правління                        _____  бабич Д.Ю.

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Посада*
Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 
особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.06.2017 припинено повноваження Голова Спостережної ради Грибков Віктор Никифорович д/в  0
15.06.2017 припинено повноваження член Спостережної ради Солтис Ярослав Федорович д/в  0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень Голови Спостережної ради Грибкова В.Н. 15.06.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням 
єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 15.06.2017 №8/2017, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку зазначена осо-
ба не володіла. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді з 03.01.2014. Замість звільненої особи нікого не призначено.
Рішення про припинення повноважень Члена Спостережної ради Солтиса Я.Ф. 15.06.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням 
єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 15.06.2017 №8/2017, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку зазначена осо-
ба не володіла. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді з 16.02.2017. Замість звільненої особи нікого не призначено.
16.06.2017 обрано  Голова Спостережної ради Прилуцький Олег Олександрович д/в  0
16.06.2017 обрано член Спостережної ради Терьохін Сергій Анатолійович д/в  0
16.06.2017 обрано член Спостережної ради Марков Дмитро Юхимович д/в  0
Зміст інформації:
Рішення про обрання Голови Спостережної ради Прилуцького О.О. 16.06.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням єдиного акці-
онера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 16.06.2017 №9/2017, у зв’язку із - Рішенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку зазначена особа не володіє. 
Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», заступник Голови Правління. Незалежний член. 
Рішення про обрання члена Спостережної ради Терьохіна С.А. 16.06.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням єдиного акціонера 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 16.06.2017 №9/2017,у зв’язку із - Рішенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку зазначена особа не володіє. Об-
ґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: народний депутат УкраїниVII скликання, Голова підкомітету з непрямих податків Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної 
політики. Головуючий ради директорів Інституту Відкритого суспільства «Інститут Борисфена» (NGO), Київ, Україна. Незалежний член.
Рішення про обрання члена Спостережної ради Маркова Дмитра Юхимовича 16.06.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Рішенням 
єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 16.06.2017, у зв’язку із - Рішенням єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Акціями банку зазначена особа не во-
лодіє. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України. Член Ради директорів Української асоціації зовнішньої політики. Незалежний 
член.

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «АЛьПАРІ бАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі То-

вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВА-
РИсТВо «ТАсКоМбАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. симона Петлю-

ри,  б. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.tascombank.
com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
19 червня 2017 року емітенту було повідомлено особою, яка здій-

снює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі 
України, про зміну частки власників акцій, яким належать 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій.

Акціонер – компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, код – НЕ211721, місцезнахо-
дження Діагору, 4, КЕРМІА КОРТ, 1й поверх, Квартира/Офіс 104, пош-
товий індекс 1097, Нікосія, Кіпр. Розмір частки акціонера в загальній 
кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни паке-
та акцій – 99,7404%, після зміни пакета акцій - 99,8685%. Розмір паке-
та акцій акціонера до зміни пакета акцій – 307 200 390,00 грн.  
(4 388 577 акцій), розмір пакета акцій акціонера після зміни пакета ак-
цій – 607 200 440,00 грн. (8 674 292 акцій).

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 _________
(підпис)

К.В. Мелеш
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 19.06.2017 р.

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ТАсКоМбАНК»

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 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ВО-
ЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

2. Код за ЄДРПОУ: 00131512.
3. Місцезнаходження: 43023, м. Луцьк, Єршова, 4.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332)78-05-12.
5. Електронна поштова адреса: jurist6@energy.volyn.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://energy.volyn.ua/activity/specialinfo.
php. 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припи-
нено 

повно-
важен-

ня)

Посада* 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6 
14.06.2017 обрано Перший заступник 

генерального 
директора-член 

Дирекції

Діжак Ярос-
лав 

Богданович

– 0

Зміст інформації: 
Рішення про подовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ 
"Волиньобленерго" 14.06.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради 
ПрАТ "Волиньобленерго" № 14.06/2017 від 14.06.2017 року).
Посадовій особі Діжаку Ярославу Богдановичу (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) подовжено повноваження на посаді першого 
заступника генерального директора-члена Дирекції на строк до 
15.05.2018 року включно.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник 
Голови правління по економічних і фінансових питаннях;
2011 - 2012 рр. – ТОВ «Систем Технолоджі Компані - Інвестментс» м.Київ, 
Начальник Управління фінансової звітності та контролю, Начальник 
відділу планування та аналізу закупівель; 
2012 - 2015 рр. – ТзОВ «Аграрний Холдинг «Авангард» м.Київ, Заступник 
начальника Управління; 2015 - 2017 рр. – перший заступник генерального 
директора-член Дирекції ПАТ "Волиньобленерго" (на даний час ПрАТ 
"Волиньобленерго").
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

14.06.2017 обрано Директор з 
технічних 

питань-член 
Дирекції

Перчук 
Володимир 
Петрович

– 0

Зміст інформації: 
Рішення про подовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ 
"Волиньобленерго" 14.06.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради 
ПрАТ "Волиньобленерго" № 14.06/2017 від 14.06.2017 року).
Посадовій особі Перчуку Володимиру Петровичу (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) подовжено повноваження на посаді 
директора з технічних питань-члена Дирекції на строк до 18.05.2018 року 
включно.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2011 - 2014 
рр.- директор з технічних питань ПАТ "Волиньобленерго", 2014р - 2017рр. 
- директор з технічних питань-член Дирекції ПАТ "Волиньобленерго" (на 
даний час ПрАТ "Волиньобленерго").
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. 

14.06.2017 обрано Директор з 
комерційних 
питань-член 

Дирекції

Іванов 
Дмитро 

Олексан-
дрович

– 0

Зміст інформації: 
Рішення про подовження повноважень прийнято Наглядовою радою 
ПрАТ  "Волиньобленерго" 14.06.2017 р. (протокол засідання 
Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 14.06/2017 від 
14.06.2017 року).
Посадовій особі Іванову Дмитру Олександровичу (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) подовжено повноваження на 
посаді директора з комерційних питань-члена Дирекції до 15.05.2018 
року включно.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
2011-2014рр. директор з комерційних питань ПАТ 
"Волиньобленерго",2014-2017 рр. - директор з комерційних питань - 
член Дирекції ПАТ "Волиньобленерго" (на даний час ПрАТ 
"Волиньобленерго").
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. 

14.06.2017 обрано Директор з 
економіки та 

фінансів-член 
Дирекції

Коберник 
Віталій 

Анатолійо-
вич

– 0

Зміст інформації: 
Рішення про подовження повноважень прийнято Наглядовою радою 
ПрАТ  "Волиньобленерго" 14.06.2017 р (протокол засідання 
Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 14.06/2017 від 
14.06.2017 року).
Посадовій особі Кобернику Віталію Анатолійовичу (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) подовжено повноваження на 
посаді директора з економіки та фінансів-члена Дирекції до 
15.05.2018 року включно.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi  
злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
2005-2014 рр. - директор з економіки та фінансів ВАТ 
"Волиньобленерго";
2014-2015 рр. - директор з економіки та фінансів - член Дирекції 
ПАТ  "Волиньобленерго"; 2015-2016 рр. - директор з економіки та 
фінансів ПАТ «Волиньобленерго»; 2016-2017 рр. - директор з 
економіки та фінансів - член Дирекції ПАТ "Волиньобленерго" (на 
даний час ПрАТ "Волиньобленерго").
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

14.06.2017 обрано Заступник 
генерального 
директора з 
економічної 

безпеки-член 
Дирекції

Касіянчук 
Юрій 

Дмитрович

– 0

Зміст інформації: 
Рішення про подовження повноважень прийнято Наглядовою радою 
ПрАТ  "Волиньобленерго" 14.06.2017р. (протокол засідання 
Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 14.06/2017 від 
14.06.2017 року).
Посадовій особі Касіянчуку Юрію Дмитровичу (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) подовжено повноваження на посаді 
заступника генерального директора з економічної безпеки-члена 
Дирекції на строк до 15.05.2018 року включно.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
2010-2012рр. - Радник голови Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації з міжнародних відносин;
2013-2014рр. - Голова Надвірнянської районної державної 
адміністрації;
05.06.2015р.-30.06.2015р. - Заступник генерального директора з 
економічної безпеки ПАТ "Волиньобленерго";
2015-2017 рр. - заступник генерального директора з економічної 
безпеки-член Дирекції ПАТ "Волиньобленерго" (на даний час  
ПрАТ "Волиньобленерго") .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ВоЛИНьобЛЕНЕРГо»
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14.06.2017 обрано Начальник 
юридичного 

управління-член 
Дирекції

Боричев-
ський 
Вадим 

Михайло-
вич

– 0

Зміст інформації: 
Рішення про подовження повноважень прийнято Наглядовою радою 
ПрАТ  "Волиньобленерго" 14.06.2017 р. (протокол засідання 
Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" № 14.06/2017 від 
14.06.2017 року).
Посадовій особі Боричевському Вадиму Михайловичу (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) подовжено 
повноваження на посаді начальника юридичного управління-члена 
Дирекції на строк до 15.05.2018 року включно.
Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
2010 - 2013 - старший юрист ТОВ "Юридична фірма "Шабалін і 
Костянчук"; 2014 - 2015 - директор ТОВ "Юридичне бюро "Інтерлегіс"; 
2015 - 2016 - начальник юридичного управління ПАТ "Волиньобленер-
го"; 2016-2017рр. - начальник юридичного управління-член Дирекції 
ПАТ "Волиньобленерго" (на даний час ПрАТ "Волиньобленерго").
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

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

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

2.
Директор з економіки та 
фінансів-член Дирекції Коберник В.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 15.06.2017
(дата) 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«МАРІУПоЛь-АВТо» 

(далі – Товариство)
інформує про проведення відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України 

«Про акціонерні товариства»
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 06 липня 2017 року з 10 години 00 годин 
до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 06 липня 2017 року  
об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 87531Доне-
цька  обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 6, 3-ій поверх, зал засі-
дань Товариства.

Місцезнаходження Товариства: 87531 Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Макара Мазая, 6.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 30 червня 2017 року.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери То-
вариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного цих по-
зачергових Загальних зборів Товариства.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
4. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: 87531 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 6, 
3-й  поверх, зал засідань Товариства, кожного робочого дня з 09.00 до 
12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Генеральний директор Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного - www.maryupolavto.emit.com.ua

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (0629) 473263
Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депози-

тарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 30 червня 
2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслугову-
вання рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада ПрАТ «Маріуполь-Авто»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

МосТобУДIВНЕ УПРАВЛIННЯ - 3, 
03449887 м. Київ , Дарницький, 02091, м.Київ, 
ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 5-Б, кв. 88, 
80442594979,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

15.06.2017р.

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

mbu@aspectgroup.com.ua

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 
"сВс-ДНIПРо"

2. Код за ЄДРПОУ 00132807
3. Місцезнаходження 07300 м. Вишгород вул. Шкiльна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (+380-44)545-71-24 

(+380-44)545-71-25
5. Електронна поштова адреса mail@svsdnipro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.svsdnipro.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
16 червня 2017 року, на пiдставi отриманого реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв, виданого Центральним Депозитарiєм України, вiд 15 черв-
ня 2017 року №139745зв, стало вiдомо про зменшення пакету акцiї у 
власностi Фiзичної особи: розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй - до змiни 10,796781%, - пiсля змiни 0%, в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй - до змiни 10,796781%, - пiсля змiни 0%.

16 червня 2017 року, на пiдставi отриманого реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв, виданого Центральним Депозитарiєм України, вiд 15 черв-
ня 2017 року №139745зв, стало вiдомо про збiльшення пакету акцiї у 
власностi Фiзичної особи: розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй - до змiни 0%, - пiсля змiни 10,796781%, в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй - до змiни 0%, - пiсля змiни 10,796781%.

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 Кравченко Микола Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.06.19
(дата)
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ШАНоВНИЙ АКЦІоНЕР!
Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровськхліб» (місцезнахо-

дження: 51600 Дніпропетровська область м. Верхньодніпровськ вул. Тито-
ва, 202) повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 
20  липня 2017 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 51600 Дніпро-
петровська область м. Верхньодніпровськ вул. Титова, 202, 
конференц-зал. 

Порядок денний:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її по-

вноважень та обрання персонального складу.
2. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 

2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2017  рік. 

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2016 рік.

4. Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правлін-
ня, наглядову раду, ревізійну комісію Товариства. 

5. Обрання членів наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів проводиться 20 червня 2017 року з 12:00 до 13:00 

за місцем проведення зборів. 
Для реєстрації та участі у Загальних Зборах, акціонери (їх представни-

ки) для реєстрації на Загальних Зборах повинні мати документ, що підтвер-
джує право власності акціонера на акції (виписка з рахунку у цінних папе-
рах, видана зберігачем) на дату проведення Загальних Зборів, а також 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для упо-
вноважених осіб − паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та до-
ручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 51600 Дніпропетровська 
область м. Верхньодніпровськ вул. Титова, 202.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами загальних зборів за міс-
цезнаходженням Товариства у приміщенні адміністративної будівлі за 
адресою: 51600 Дніпропетровська область м. Верхньодніпровськ, вул. Ти-
това, 202, до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 14.00 до 
16.00; у день проведення загальних зборів – у приміщенні реєстрації акціо-
нерів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
–Сідоркін Андрій Миколайович. Дата складання переліку акціонерів, що 
мають право приймати участь у загальних зборах − 12.07.2017 року.

З усіх питань проведення загальних зборів акціонерів звертатися за 
адресою: 51600 Дніпропетровська область м. Верхньодніпровськ вул. Ти-
това, 202, контактний телефон: (096) 925-40-40, (050) 564-00-71. 

Наглядова рада та Правління ПАТ «Верхньодніпровськхліб».

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ВЕРХНьоДНІПРоВсьКХЛІб»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 05409292
3. Місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. Промислова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 280-29-26 (044) 280-29-26
5. Електронна поштова адреса: vtp_agroservis@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://agroservice.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз 

заiнтересованiстю: 16.06.2017. Найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв: позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 1 049 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi: 2471 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
42,45245%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 622 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 110 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 1 100 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. Iстотнi 
умови правочину, а саме: Предмет правочину: частка у розмiрi 45% у статутно-
му капiталi ТОВ «БОРТНИЧI ЛОГIСТИК». Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної 
особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Луцик 
Олеся Олександрiвна. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi 
акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки заiнтересованостi, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»): 
акцiонер, який одноосiбно володiє пакетом у розмiрi 27,8% статутного капiталу. 
Iншi iстотнi умови правочину: здiйснюється вiдчуження частки у розмiрi 45% 
статутного капiталу ТОВ «БОРТНИЧI ЛОГIСТИК», що становить 1 049 тис. грн., 
за номiнальною вартiстю.

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

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

Директор  Подзега Андрiй олександрович

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«боРТНИЦьКЕ ВИРобНИчо-ТРАНсПоРТНЕ ПIДПРИЄМсТВо «АГРосЕРВIс»

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 "НАУКоВо-

ТЕХНІчНИЙ КоМПЛЕКс 
"ЕЛЕКТРоНПРИЛАД"

2. Код за ЄДРПОУ 14312134
3. Місцезнаходження 04116 м.Київ Ванди Василевської 

27/29
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236 90 22 (044) 236 90 23
5. Електронна поштова адреса electronprylad@linet.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://electronprylad.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про 

виплату дивідендів: 14.04.2017р.; Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів за простими акціями ПАТ «НТК 
«Електронприлад»за результатами діяльності Товариства у 2016 році: 

05.07.2017р. (Рішення прийнято на засіданні наглядової ради 19.06.2017р. , 
Протокол №2/2017); Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до 
рішення загальних зборів, прийнятого 14.04.2017р.,: 3362000 грн; Строк ви-
плати дивідендів: початок 01.08.2017 - кінець 14.10.2017р. (Рішення прий-
нято на засіданні наглядової ради 19.06.2017р. , Протокол №2/2017) ; Спосіб 
виплати дивідендів відповідно до рішення загальних зборів, прийнятого 
14.04.2017р.,: безпосередньо акціонерам ; Порядок виплати дивідендів: ви-
плата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на 
отримання дивідендів, з обов'язковим наданням копії реєстраційного номеру 
облікової картки платника податків (для фізичних осіб). Рішення прий нято на 
засіданні наглядової ради 19.06.2017р. , Протокол №2/2017.
№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Розмір дивідендів, що 
підлягають виплаті, 

грн

строк виплати 
дивідендів

спосіб 
виплати 

дивідендів

 1  
19.06.2017

 3362000 01.08.2017 
- 14.10.2017

безпосередньо 
акціонерам

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 Дробінов Вадим Павлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.06.19
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "НАСОСМАШ"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "НАСОСМАШ". Код за ЄДРПОУ: 24712455. Місцезнаходження: 25006,
м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська, 94. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-22-37-08. Електронна поштова адреса: nasosmash@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 24712455.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
15.06.2017 року ПрАТ "НАСОСМАШ" з інформації, отриманої від депо-

зитарія, стало відомо наступне:
Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи

за законодавством льських Островів Віларіка Бізнес Корп, код 177533, міс-
цезнаходження: Френсіс Рейчес, Саунд та Вижн Хауз, оф.к.1, другий по-
верх, Мае, Вікторія Сейшельські Острови, зменшився з 18,2853% до 0% за
рахунок виключення з реєстру інформації про власників, яка знаходилася
в депозитарній установі ПАТ "ФОРТУНА-БАНК". Розмір частки в загальній
кількості акцій зменшився з 492600 простих іменних акцій (16,42% від за-
гальної кількості акцій) до нуля.

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій "Фізична особа"
збільшився з 32,737% до 40,0625% за рахунок виключення з реєстру ін-
формації про власників, яка знаходилася в депозитарній установі ПАТ
"ФОРТУНА-БАНК". Розмір частки в загальній кількості акцій залишився без
змін: 881921 простих іменних акцій (29,397366% від загальної кількості ак-
цій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи
за законодавством Кіпру ТЕЗЕРІСТЕН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД, код HE
275045, місцезнаходження: Spyrou Kyprianou,61, SC HOUSE, Limassol,
Cyprus, 4003, збільшився з 26,728% до 32,709% за рахунок виключення з
реєстру інформації про власників, яка знаходилася в депозитарній устано-
ві ПАТ "ФОРТУНА-БАНК". Розмір частки в загальній кількості акцій зали-
шився без змін: 720044 простих іменних акцій (24,001466% від загальної
кількості акцій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи
за законодавством Кіпру МАРАТЕВ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД, код НЕ 274491,
місцезнаходження: 1 Avalonos, str. Maria House, Nicosia, Cyprus, P.C.1075,
збільшився з 11,1249% до 13,6143% за рахунок виключення з реєстру ін-
формації про власників, яка знаходилася в депозитарній установі ПАТ
"ФОРТУНА-БАНК". Розмір частки в загальній кількості акцій залишився без
змін: 299700 простих іменних акцій (9,99% від загальної кількості акцій).

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій юридичної особи
за законодавством Великобританії Хейсбрук Лімітед, код 6488122, місцез-
находження: Percy Street, Suite 1, London, United Kingdom, England, WIT
IDG, збільшився з 11,1249% до 13,6143% за рахунок виключення з реєстру
інформації про власників, яка знаходилася в депозитарній установі ПАТ
"ФОРТУНА-БАНК". Розмір частки в загальній кількості акцій залишився без
змін: 299700 простих іменних акцій (9,99% від загальної кількості акцій).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки Генерального директо-
ра Змаженко Сергій Васильович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.academy.in.ua;
вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента. 2. Текст повідомлення. Вiдповiдно до протоколу засiдання Наг-
лядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Конструкторське бюро
"Транспортер" (далi - Товариство) вiд 16.06.2017 прийнято рiшення: 1. У

зв'язку iз поданням заяви Харебовою Наталією Євгенівною про звiльнення
з посади директора Товариства за власним бажанням, припинити повнова-
ження директора, покладенi на Харебову Н.Є., з 16.06.2017. Перебувала
на данiй посадi 6 місяців (з 15.12.2016). 2. З 19.06.2017 обрати безстроко-
во директором Товариства Коваленка Владислава Олеговича на пiдставi
його заяви, за сумiсництвом, з встановленням йому неповного робочого
часу. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав посаду економіста ПАТ "ФБ
"Перспектива". Зазначені вище особи акцiями (часткою) Товариства не во-
лодiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма-
ють. Відсутня згода фізичних осіб на розкриття паспортних даних. 3. Під-
пис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 

Директор  ПАТ "КБ  "Транспортер" Коваленко В.О. 19.06.2017 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТ-
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Грушевського, 1д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 7163450 -
5. Електронна поштова адреса: jurij.jakovenko@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/ua/about/manage-
ment/corp/

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

II. Текст повідомлення

На пiдставi Протоколу засiдання № 18 Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИ-
ВАТБАНК", проведеного 13 червня 2017 року припинено з 15.06.2017 пов-
новаження Члена Правлiння - Першого заступника Голови Правлiння Бан-
ку Дубровiна Олександра Вiталiйовича (посадовою особою не надано зго-
ду на розкриття паспортних даних). 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiднос-
тi до чинного законодавства України. 

Особа перебувала на посадi з 20.12.2016. 
Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (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. Найменування посади
Голова Правлiння Банку Шлапак Олександр Вiталiйович

15.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС"

2. Код за ЄДРПОУ: 02969188
3. Місцезнаходження: 49035, м.Днiпро, вулиця Юдiна,будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-789-04-02 056-789-38-85
5. Електронна поштова адреса: buh@oaoprogress.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення
про виплату дивiдендiв-17.04.2017 р. Протокол №1.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - 05.07.2017р. розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до
рiшення загальних зборiв (грн)-1,00 грн. на одну просту iменну акцiю.Усь-
ого 2100600 грн.

Строк виплати дивiдендiв -до 16 жовтня 2017 року 
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему.

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор Бочаров О.Є. 16.06.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКР-
ТРАНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 22890514
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 83-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 591-03-30 044 591-63-26
5. Електронна поштова адреса: viza@ukrtrans.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується-

емітентом для розкриття інформації: www.ukrtrans.org.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
II. Текст повідомлення

ПАТ "АК "Укртранс" повiдомляє про змiну типу акцiонерного товарис-
тва у зв'язку з прийняттям рiчними загальними зборами акцiонерiвПАТ
"АК "Укртранс" вiд 12.06.2017 р. (Протокол № 25) вiдповiдного рiшення, а
саме: 

Змiнити тип та найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКРТРАНС" на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКР-
ТРАНС" та визначити: 

Повне найменування Товариства: 
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТО-

МОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКРТРАНС";
росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО-

МОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УКРТРАНС"; 
англiйською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "ROAD TRAN-

SPORT COMPANY "UKRTRANS". 
Державна реєстрацiю змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстять-

ся в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдпри-
ємцiв та громадських формувань, проведена 16.06.2017 р.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння ГУДЗЕНКО СЕРГIЙ ГЕННАДIЙОВИЧ 16.06.2017

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" 

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7603000 (057) 7190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://14313062.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
За рішенням Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" від 15.06.2017р. прото-

кол № 10 у складі Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" відбулися наступні
зміни: 

з числа членів Ревізійної комісії юридичних осіб обрано на посаду Го-
лови Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" юридичну особу Державне косміч-
не агентство України в особі представника ДКА України за окремим по-
данням (лист від 12.06.2017 вих. №2899/10-К4.2/17) на строк повнова-
жень Ревізійної комісії до 10.04.2020 року.

Державне космічне агентство України код ЄДРПОУ 00041482, місцез-
находження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8 № представник акціонера
Товариства, юридичної особи Держава Україна в особі керуючого рахун-
ком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезна-
ходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статут-
ному капіталі емітента 50,000001%). Державне космічне агентство Укра-
їни часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

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

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

2. Голова Правління Вахно М.І.
15.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 24345005
3. Місцезнаходження: 62456, смт. Буди, вул. Залiзнична, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 057-760-46-02 057-746-00-00
5. Електронна поштова адреса: karbon@kharkov.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://karbon96.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз

заiнтересованiстю - 19.06.2017 р.; Назва уповноваженого органу, що
прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"; Ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 474.5
тис.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi 5725.2 тис.грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
адними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 8.29%; За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 98 шт.; Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 98 шт.; Кiль-
кiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0
шт.

Вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 5 Глави 1 Роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшен-
ням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, вимоги про розкриття iнфор-
мацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного ак-
цiонерного товариства не застосовуються.

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю - 19.06.2017 р.; Назва уповноваженого органу, що
прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"; Ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 446.0
тис.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi 5725.2 тис.грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 7.79%; За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 98 шт.; Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 98 шт.; Кiль-
кiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0
шт.

Вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 5 Глави 1 Роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшен-
ням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, вимоги про розкриття iнфор-
мацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного ак-
цiонерного товариства не застосовуються.

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю - 19.06.2017 р.; Назва уповноваженого органу, що
прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"; Ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 29.5
тис.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi 5725.2 тис.грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
адними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 0.52%; За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 98 шт.; Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 98 шт.; Кiль-
кiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0
шт.

Вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 5 Глави 1 Роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшен-
ням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, вимоги про розкриття iнфор-
мацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного ак-
цiонерного товариства не застосовуються.

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

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

2. Найменування посади
Директор Козак Iгор Володимирович

19.06.2017 р.
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ПоВІДоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації 
Приватного акціонерного товариства  
«страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Стра-

хова компанія «ІнтерЕкспрес».
2. Код за ЄДРПОУ: 33097568.
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-47-16.
5. Електронна поштова адреса: sk@interexpress.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-
kompanii.

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

ІІ. Текст повідомлення
1.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р.
1.2. Зміни: припинено повноваження.
1.3. Посада: Голова Правління.
1.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Кушнір Віктор Михайлович.
1.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії СО номер 290504 ви-

даний 16.12.1999 р. Залізничним РУ ГУ МВД України в м. Києві.
1.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.
Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПрАТ 

СК «ІнтерЕкспрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ 
СК «ІнтерЕкспрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчен-
ня 01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад 
якого було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 77/14 від 27.06.2014 р.

Посадова особа Кушнір Віктор Михайлович (паспорт: серія СО номер 
290504 виданий 16.12.1999 р. Залізничним РУ ГУ МВД України в м. Києві), 
яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володає пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.
Голову Правління Кушніра Віктора Михайловича переобрано на новий 

строк.
2.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р. 
2.2. Зміни: припинено повноваження.
2.3. Посада: Перший заступник Голови Правління – головний бухгал-

тер.
2.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Харитоненко Олена Олександрівна.
2.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії МА номер 424139 ви-

даний 18.06.1998 р. Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській обл.
2.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.
Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПрАТ 

СК «ІнтерЕкспрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ 
СК «ІнтерЕкспрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчен-
ня 01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад 
якого було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 77/14 від 27.06.2014 р.

Посадова особа Харитоненко Олена Олександрівна (паспорт: серія МА 
номер 424139 виданий 18.06.1998 р. Середино-Будським РВ УМВС України 
в Сумській обл.), яка займала посаду Перший заступник Голови Правління 
– головний бухгалтер, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.
Першого заступника Голови Правління – головного бухгалтера Харито-

ненко Олену Олександрівну переобрано на новий строк.
3.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р. 
3.2. Зміни: припинено повноваження.
3.3. Посада: Член Правління.
3.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Беседіна Тетяна Ігорівна.
3.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії СО номер 623168 ви-

даний 27.09.2001 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
3.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.
Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПрАТ 
СК «ІнтерЕкспрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ 
СК «ІнтерЕкспрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчен-
ня 01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад 
якого було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 77/14 від 27.06.2014 р.

Посадова особа Беседіна Тетяна Ігорівна (паспорт: серія СО номер 
623168 виданий 27.09.2001 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.
Члена Правління Беседіну Тетяну Ігорівну переобрано на новий строк.
4.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р. 
4.2. Зміни: припинено повноваження.
4.3. Посада: Член Правління.
4.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Кудрявцева Ганна Борисівна.
4.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії МЕ номер 758429 ви-

даний 27.07.2006 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві.
4.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.
Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПрАТ 

СК «ІнтерЕкспрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ 
СК «ІнтерЕкспрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчен-
ня 01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад 
якого було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 77/14 від 27.06.2014 р.

Посадова особа Кудрявцева Ганна Борисівна (паспорт: серія МЕ номер 
758429 виданий 27.07.2006 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), 
яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.
Члена Правління Кудрявцеву Ганну Борисівну переобрано на новий 

строк.
5.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р. 
5.2. Зміни: обрано.
5.3. Посада: Голова Правління.
5.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Кушнір Віктор Михайлович.
5.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії СО номер 290504 ви-

даний 16.12.1999 р. Залізничним РУ ГУ МВД України в місті Києві.
5.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.
Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою ПрАТ СК «Інтер-

Експрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Ін-
терЕкспрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.)

Переобрання посадової особи виконано у зв’язку з закінченням 
01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад якого 
було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 
№ 77/14 від 27.06.2014 р.

Кушнір Віктор Михайлович (паспорт: серія СО номер 290504 виданий 
16.12.1999 р. Залізничним РУ ГУ МВД України в місті Києві) обрано на по-
саду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 01.07.2017 р. по 

01.07.2020 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- з 01.07.2014 р. – Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
- з 28.03.2012 р. – Перший заступник Голови Правління ПрАТ СК «Інтер-

Експрес».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 (нуль) акцій.
6.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р. 
6.2. Зміни: обрано.
6.3. Посада: Перший заступник Голови Правління – головний бухгал-

тер.
6.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Харитоненко Олена Олександрівна.
6.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії МА номер 424139 ви-

даний 18.06.1998 р. Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській обл.
2.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «сТРАХоВА КоМПАНІЯ «ІнтерЕкспрес»
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Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою ПрАТ СК «Інтер-

Експрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.).

Переобрання посадової особи виконано у зв’язку з закінченням 
01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад якого 
було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 
№ 77/14 від 27.06.2014 р.

Харитоненко Олена Олександрівна (паспорт: серія МА номер 424139 ви-
даний 18.06.1998 р. Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській обл.) 
обрано на посаду Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 01.07.2017 р. по 

01.07.2020 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- з 01.07.2014 р. – Перший заступник Голови Правління – головний бух-

галтер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
- з 28.03.2012 р. – Заступник Голови Правління ПрАТ СК «Інтер-

Експрес»;
- з 15.05.2007 р. – Головний бухгалтер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 (нуль) акцій.
7.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р. 
7.2. Зміни: обрано.
7.3. Посада: Заступник Голови Правління.
7.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Сокирчук Володимир Дмитрович.
7.5. Паспортні дані фізичної особи: Паспорт серії СО № 182846, виданий 

17.06.1999 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві.
7.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.
Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою ПрАТ СК «Інтер-

Експрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.)

Обрання посадової особи виконано у зв’язку з закінченням 01.07.2017 р. 
повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад якого було обрано 
Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 77/14 
від 27.06.2014 р. 

Сокирчук Володимир Дмитрович (паспорт: серія СО номер 182846 ви-
даний 17.06.1999 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на 
посаду Заступник Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 01.07.2017 р. по 

01.07.2020 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- з 01.07.2014 р. – Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
- з 28.03.2012 р. – Перший заступник Голови Правління ПрАТ СК «Інтер-

Експрес».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 (нуль) акцій.
8.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р.
8.2. Зміни: обрано.
8.3. Посада: Член Правління.
8.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Беседіна Тетяна Ігорівна.
8.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії СО номер 623168 ви-

даний 27.09.2001 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
8.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою ПрАТ СК «ІнтерЕк-

спрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.)

Переобрання посадової особи виконано у зв’язку з закінченням 
01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад якого 
було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 
№ 77/14 від 27.06.2014 р.

Беседіна Тетяна Ігорівна (паспорт: серія СО номер 623168 виданий 
27.09.2001 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на по-
саду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 01.07.2017 р. по 01.07.2020 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- з 03.04.2017 р. – Начальник юридичного відділу ПрАТ СК «Інтер-

Експрес»;
- з 01.07.2014 р. – Член Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
- з 28.03.2012 р. – Член Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
- з 16.11.2009 р. – Юрист ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 (нуль) акцій.
9.1. Дата прийняття рішення: 15.06.2017 р.
9.2. Зміни: обрано.
9.3. Посада: Член Правління.
9.4. Прізвище, ім’я, по батькові: Кудрявцева Ганна Борисівна.
9.5. Паспортні дані фізичної особи: паспорт серії МЕ номер 758429 ви-

даний 27.07.2006 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві.
9.6. Розмір частки в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: 

0,00 %.
Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою ПрАТ СК «Інтер-

Експрес» 15.06.2017 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «Інтер-
Експрес» № 27/17 від 15.06.2017 р.)

Переобрання посадової особи виконано у зв’язку з закінченням 
01.07.2017 р. повноважень Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», склад якого 
було обрано Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 
№ 77/14 від 27.06.2014 р.

Кудрявцева Ганна Борисівна (паспорт: серія МЕ номер 758429 виданий 
27.07.2006 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду 
Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 01.07.2017 р. по 

01.07.2020 р..
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
- з 01.07.2014 р. – Член Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
- з 28.03.2012 р. – Член Правління – секретар Правління ПрАТ СК «Інтер-

Експрес»;
- з 27.10.2008 р. – Спеціаліст управління документообігу ПрАТ СК «Інтер-

Експрес».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 (нуль) акцій.

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

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

2. Голова Правління ___________________________  Кушнір В.М.
     М.П. 
    «19» червня 2017 р. 

Приватне акціонерне товариство  
«ЕУРоПА.УА сЕРВІс»  

(код ЄДРПоУ 37965227),
м. Львів, пр. червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.  

повідомляє:
Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 07.07.2017 р. 

о 09:30 у м. Львів, пр. червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 

07.07.2017 р. з 09:00 до 09:25 у м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, 
офіс 5.5.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів буде складено станом на 24:00 годину 04.07.2017 року (за 
три робочі дні до проведення Загальних зборів акціонерів).

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.

2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження нової редак-

ції статуту Товариства.
4. Приведення у відповідність до чинного законодавства записів у 

Єдиному державному реєстрі, щодо засновників, учасників Товари-
ства.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним За-
гальних зборів акціонерів, можна з понеділка по п’ятницю – з 09:00 год. 
до 16:00 год., за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5. 
за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за ознайомлення з 
матеріалами Загальних зборів акціонерів – Пащенко Дмитро Олексан-
дрович – В.о. Голови Правління Товариства.

Наглядова Рада визначила, що перелік акціонерів, які мають бути 
персонально повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, 
буде складено станом на 24:00 годину 21.06.2017 року.

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЕУРоПА.УА сЕРВІс»
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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 

“АЛЬФА-БАНК”
2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 (044) 490-4674 +38 (044) 490-4601

5. Електронна поштова адреса ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

https://alfabank.ua/investor-relations

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

II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення 

узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№ 837 вiд 15.06.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти; дата договору 03.05.2017 
у сумi: 10 000,0 тис.доларiв США за 266 933,71 тис.гривень (частка в активах 
0,685255 %); 9 000,0 тис.євро за 262 582,68 тис.гривень (частка в активах 
0,674085 %); 34,91 тис.доларiв США (екв. 927,24 тис.грн.) за 32,0 тис.євро 
(частка в активах 0,002380 %); 15,13 тис.доларiв США (екв. 401,86 тис.грн.) 
за 15,0 тис.швейцарських франкiв (частка в активах 0,001032 %); 
10 000,0 тис.доларiв США за 266 933,71 тис.гривень (частка в активах 
0,685255 %); дата договору 04.05.2017 у сумi: 500,0 тис.євро (екв. 
14 480,46 тис.грн.) за 545,54 тис.доларiв США (частка в активах 0,037173 %); 
300,0 тис.доларiв США за 7 953,3 тис.гривень (частка в активах 0,020417 %); 
8 765,19 тис.доларiв США (екв. 232 482,85 тис.грн.) за 8 700,0 тис.швейцар-
ських франкiв (частка в активах 0,596815 %); 8 700,0 тис.швейцарських 
франкiв (екв. 233 037,43 тис.грн.) за 8 766,62 тис.доларiв США (частка 
в активах 0,598239 %); дата договору 05.05.2017 у сумi: 219,2 тис.доларiв 
США (екв. 5 805,68 тис.грн.) за 200,0 тис.євро (частка в активах 0,014904 %); 
1 000,0 тис.доларiв США за 26 475,0 тис.гривень (частка в активах 
0,067965 %); 170,01 тис.доларiв США (екв. 4 502,84 тис.грн.) за 155,0 тис.
євро (частка в активах 0,011559 %); 800,0 тис.доларiв США за 21 232,0 тис.
гривень (частка в активах 0,054505 %); дата договору 10.05.2017 у сумi: 
261,36 тис.доларiв США (екв. 6 928,48 тис.грн.) за 240,0 тис.євро (частка 
в активах 0,017786 %); 217,34 тис.доларiв США (екв. 5 761,54 тис.грн.) 
за 200,0 тис.євро (частка в активах 0,014791 %); дата договору 11.05.2017 
у сумi: 39,08 тис.фунтiв стерлiнгiв (екв. 1 339,62 тис.грн.) за 50,48 тис.
доларiв США (частка в активах 0,003439 %); 142,56 тис.доларiв США (екв. 
3 771,54 тис.грн.) за 131,0 тис.євро (частка в активах 0,009682 %); 499,39 тис.
доларiв США (екв. 13 211,79 тис.грн.) за 459,12 тис.євро (частка в активах 
0,033916 %); 8 629,46 тис.доларiв США (екв. 228 299,77 тис.грн.) 
за 8 700,0 тис.швейцарських франкiв (частка в активах 0,586077 %); 
500,0 тис.доларiв США за 13 212,5 тис.гривень (частка в активах 0,033918 %); 
8 700,0 тис.швейцарських франкiв (екв. 228 757,52 тис.грн.) за 8 630,95 тис.
доларiв США (частка в активах 0,587252 %); дата договору 12.05.2017 у сумi: 
434,92 тис.доларiв США (екв. 11 494,47 тис.грн.) за 400,0 тис.євро (частка 
в активах 0,029508 %); 2 716,25 тис.доларiв США (екв. 71 787,58 тис.грн.) 
за 2 500,0 тис.євро (частка в активах 0,184288 %); 52,7 тис.доларiв США 
(екв. 1 392,8 тис.грн.) за 48,5 тис.євро (частка в активах 0,003576 %); дата 
договору 15.05.2017 у сумi: 1 094,4 тис.доларiв США (екв. 28 973,48 тис.
грн.) за 1 000,0 тис.євро (частка в активах 0,074379 %); 746,85 тис.доларiв 
США (екв. 19 772,33 тис.грн.) за 682,0 тис.євро (частка в активах 0,050758 %); 
дата договору 16.05.2017 у сумi: 315,0 тис.євро (екв. 9 149,18 тис.грн.) 
за 347,47 тис.доларiв США (частка в активах 0,023487 %); 1 000,0 тис.
доларiв США за 26 430,0 тис.гривень (частка в активах 0,067849 %); 
18,99 тис.доларiв США (екв. 502,7 тис.грн.) за 18,84 тис.швейцарських 
франкiв (частка в активах 0,001290 %); дата договору 17.05.2017 у сумi: 
9 000,0 тис.євро за 264 406,14 тис.гривень (частка в активах 0,678767 %); 
10 000,0 тис.доларiв США за 265 652,06 тис.гривень (частка в активах 
0,681965 %); 1 068,35 тис.доларiв США (екв. 28 240,12 тис.грн.) за 963,0 тис.
євро (частка в активах 0,072496 %); 10 000,0 тис.доларiв США 
за 265 652,06 тис.гривень (частка в активах 0,681965 %); 31,52 тис.євро 
(екв. 921,41 тис.грн.) за 35,0 тис.доларiв США (частка в активах 0,002365 %); 
дата договору 18.05.2017 у сумi: 900,0 тис.доларiв США за 23 755,95 тис.
гривень (частка в активах 0,060985 %); 25 000,0 тис.росiйських рублiв 
за 11 467,5 тис.гривень (частка в активах 0,029439 %); 8 887,79 тис.доларiв 

США (екв. 234 792,71 тис.грн.) за 8 700,0 тис.швейцарських франкiв (частка 
в активах 0,602745 %); 8 700,0 тис.швейцарських франкiв (екв. 233 913,75 тис.
грн.) за 8 889,34 тис.доларiв США (частка в активах 0,600488 %); 34,13 тис.
фунтiв стерлiнгiв (екв. 1 168,97 тис.грн.) за 44,25 тис.доларiв США (частка 
в активах 0,003001 %); дата договору 19.05.2017 у сумi: 226,36 тис.доларiв 
США (екв. 5 974,41 тис.грн.) за 203,0 тис.євро (частка в активах 0,015337 %); 
дата договору 22.05.2017 у сумi: 225,0 тис.євро (екв. 6 632,69 тис.грн.) 
за 251,39 тис.доларiв США (частка в активах 0,017027 %); 1 000,0 тис.
доларiв США за 26 338,0 тис.гривень (частка в активах 0,067613 %); дата 
договору 23.05.2017 у сумi: 1 012,41 тис.доларiв США (екв. 26 668,82 тис.
грн.) за 900,0 тис.євро (частка в активах 0,068462 %); 1 000,0 тис.доларiв 
США за 26 300,0 тис.гривень (частка в активах 0,067516 %); 37,33 тис.
доларiв США (екв. 983,34 тис.грн.) за 4 153,18 тис.японських єн (частка 
в активах 0,002524 %); 46,88 тис.доларiв США (екв. 1 234,9 тис.грн.) 
за 36,12 тис.фунтiв стерлiнгiв (частка в активах 0,003170 %); дата договору 
24.05.2017 у сумi: 8 700,0 тис.швейцарських франкiв (екв. 235 203,8 тис.
грн.) за 8 910,28 тис.доларiв США (частка в активах 0,603800 %); 8 908,95 тис.
доларiв США (екв. 234 345,53 тис.грн.) за 8 700,0 тис.швейцарських франкiв 
(частка в активах 0,601597 %); 30,0 тис.євро (екв. 885,01 тис.грн.) 
за 33,56 тис.доларiв США (частка в активах 0,002272 %); 890,4 тис.доларiв 
США (екв. 23 421,53 тис.грн.) за 796,0 тис.євро (частка в активах 0,060126 %); 
21,25 тис.доларiв США (екв. 558,97 тис.грн.) за 16,36 тис.фунтiв стерлiнгiв 
(частка в активах 0,001435 %); дата договору 25.05.2017 у сумi: 568,99 тис.
доларiв США (екв. 14 945,15 тис.грн.) за 506,0 тис.євро (частка в активах 
0,038366 %); 92,02 тис.доларiв США (екв. 2 417,0 тис.грн.) за 82,0 тис.євро 
(частка в активах 0,006205 %); 35 108,0 тис.росiйських рублiв за 16 409,47 тис.
гривень (частка в активах 0,042125 %); дата договору 26.05.2017 у сумi: 
2 000,0 тис.доларiв США за 52 660,0 тис.гривень (частка в активах 
0,135185 %); 440,86 тис.доларiв США (екв. 11 584,33 тис.грн.) за 393,0 тис.
євро (частка в активах 0,029739 %); 1 500,0 тис.євро (екв. 44 199,98 тис.грн.) 
за 1 680,15 тис.доларiв США (частка в активах 0,113467 %); дата договору 
29.05.2017 у сумi: 16,56 тис.фунтiв стерлiнгiв (екв. 560,22 тис.грн.) 
за 21,26 тис.доларiв США (частка в активах 0,001438 %); 24,24 тис.доларiв 
США (екв. 638,61 тис.грн.) за 23,59 тис.швейцарських франкiв (частка 
в активах 0,001639 %); 519,0 тис.євро (екв. 15 308,56 тис.грн.) за 580,5 тис.
доларiв США (частка в активах 0,039299 %); дата договору 30.05.2017 у сумi: 
1 680,0 тис.доларiв США (екв. 44 331,48 тис.грн.) за 1 500,0 тис.євро (част-
ка в активах 0,113805 %); 11,1 тис.доларiв США (екв. 292,9 тис.грн.) 
за 10,84 тис.швейцарських франкiв (частка в активах 0,000752 %); 
743,37 тис.доларiв США (екв. 19 615,89 тис.грн.) за 667,0 тис.євро (частка 
в активах 0,050357 %); дата договору 31.05.2017 у сумi: 10 000,0 тис.доларiв 
США за 264 791,27 тис.гривень (частка в активах 0,679755 %); 448,28 тис.
доларiв США (екв. 11 813,42 тис.грн.) за 400,0 тис.євро (частка в активах 
0,030327 %); 21,16 тис.євро (екв. 623,03 тис.грн.) за 23,75 тис.доларiв США 
(частка в активах 0,001599 %); 250,0 тис.доларiв США за 6 578,75 тис.гри-
вень (частка в активах 0,016889 %); 66,88 тис.доларiв США (екв. 1 762,47 тис.
грн.) за 59,79 тис.євро (частка в активах 0,004525 %); 1 728,61 тис.доларiв 
США (екв. 45 553,67 тис.грн.) за 1 546,57 тис.євро (частка в активах 
0,116942 %); 9 000,0 тис.євро за 266 266,16 тис.гривень (частка в активах 
0,683541 %); 10 000,0 тис.доларiв США за 264 791,27 тис.гривень (частка 
в активах 0,679755 %); 20,0 тис.фунтiв стерлiнгiв (екв. 678,48 тис.грн.) 
за 25,6 тис.доларiв США (частка в активах 0,001742 %); 500,0 тис.доларiв 
США за 13 165,5 тис.гривень (частка в активах 0,033798 %); 9,81 тис.доларiв 
США (екв. 258,52 тис.грн.) за 7,66 тис.фунтiв стерлiнгiв (частка в активах 
0,000664 %). Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi право-
чину: ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсце знаход ження: 
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S. A., який володiє 100 % (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Загальна ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом вказаних правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2528 673,68 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ до гривнi станом 
на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення загальної ринкової вартостi 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 6,491450 %.

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення 
узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№ 837 вiд 15.06.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти; дата договору 03.05.2017 
у сумi: 300,0 тис.доларiв США за 7 953,0 тис.гривень (частка в активах 
0,020416 %); 9 000,0 тис.євро за 261 279,86 тис.гривень (частка в активах 
0,670741 %); 10 000,0 тис.доларiв США за 265 609,3 тис.гривень (частка 
в активах 0,681855 %); 10 000,0 тис.доларiв США за 265 609,3 тис.гривень 
(частка в активах 0,681855 %); дата договору 10.05.2017 у сумi: 1 000,0 тис.
доларiв США за 26 471,0 тис.гривень (частка в активах 0,067955 %); дата 
договору 12.05.2017 у сумi: 4 600,0 тис.доларiв США за 121 849,4 тис.гри-
вень (частка в активах 0,312804 %); дата договору 15.05.2017 у сумi: 
604,8 тис.доларiв США за 16 012,93 тис.гривень (частка в активах 
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0,041107 %); дата договору 17.05.2017 у сумi: 9 000,0 тис.євро 
за 263 094,28 тис.гривень (частка в активах 0,675399 %); 10 000,0 тис.доларiв 
США за 264 334,01 тис.гривень (частка в активах 0,678581 %); 10 000,0 тис.
доларiв США за 264 334,01 тис.гривень (частка в активах 0,678581 %); дата 
договору 26.05.2017 у сумi: 300,0 тис.євро за 8 876,52 тис.гривень (частка 
в активах 0,022787 %); дата договору 30.05.2017 у сумi: 500,0 тис.доларiв 
США за 13 165,0 тис.гривень (частка в активах 0,033796 %); 1 228,28 тис.
доларiв США за 32 389,84 тис.гривень (частка в активах 0,083149 %); дата 
договору 31.05.2017 у сумi: 10 000,0 тис.доларiв США за 263 527,78 тис.
гривень (частка в активах 0,676512 %); 9 000,0 тис.євро за 264 995,63 тис.
гривень (частка в активах 0,680280 %); 250,0 тис.доларiв США за 6 578,5 тис.
гривень (частка в активах 0,016888 %); 10 000,0 тис.доларiв США 
за 263 527,78 тис.гривень (частка в активах 0,676512 %). Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину? ПАТ «УКРСОЦБАНК», код 
за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S. A., який володiє 100 % 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Загальна 
ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом вказаних 
правочинiв, визначена вiдповiдно до законодавства: 2609 608,16 тис.грн. 
за офiцiйним курсом НБУ до гривнi станом на дату договору. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення загальної ринкової вартостi майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 6,699219 %.

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення 
узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№ 837 вiд 15.06.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти; дата договору 03.05.2017 
у сумi: 25,0 тис.доларiв США (екв. 664,02 тис.грн.) (частка в активах 
0,001705 %); дата договору 11.05.2017 у сумi: 12,03 тис.євро (екв. 346,33 тис.
грн.) (частка в активах 0,000889 %); 2 000,0 тис.доларiв США (екв. 
52 911,71 тис.грн.) (частка в активах 0,135832 %); 189,0 тис.доларiв США 
(екв. 5 000,15 тис.грн.) (частка в активах 0,012836 %); дата договору 
19.05.2017 у сумi: 500,0 тис.євро (екв. 14 686,63 тис.грн.) (частка в активах 
0,037703 %); дата договору 24.05.2017 у сумi: 560,0 тис.євро (екв. 
16 520,28 тис.грн.) (частка в активах 0,042410 %); 1 000,0 тис.доларiв США 
(екв. 26 304,5 тис.грн.) (частка в активах 0,067527 %); дата договору 
25.05.2017 у сумi: 300,0 тис.євро (екв. 8 819,89 тис.грн.) (частка в активах 
0,022642 %); 1 000,0 тис.доларiв США (екв. 26 266,11 тис.грн.) (частка в ак-
тивах 0,067429 %). Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi 
правочину? ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, 
мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S. A., який володiє 100 % (опосередковано) 
у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Загальна ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом вказаних правочинiв, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 191 519,81 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ до гривнi станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента 
за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення загальної ринкової вартостi майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,491657 %.

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення 
узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№ 837 вiд 15.06.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: 
передавання готiвкової нацiональної валюти; дата договору 03.05.2017 
у сумi: 3 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,007701 %); 1 000,0 тис.гривень 
(частка в активах 0,002567 %); 1 500,0 тис.гривень (частка в активах 
0,003851 %); 1 300,0 тис.гривень (частка в активах 0,003337 %); дата дого-
вору 04.05.2017 у сумi: 500,0 тис.гривень (частка в активах 0,001284 %); 
2 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,005134 %); дата договору 05.05.2017 
у сумi: 1 400,0 тис.гривень (частка в активах 0,003594 %); дата договору 
10.05.2017 у сумi: 25 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,064178 %); 
300,0 тис.гривень (частка в активах 0,000770 %); 5 500,0 тис.гривень (част-
ка в активах 0,014119 %); 3 800,0 тис.гривень (частка в активах 0,009755 %); 
дата договору 12.05.2017 у сумi: 3 800,0 тис.гривень (частка в активах 
0,009755 %); дата договору 13.05.2017 у сумi: 16 200,0 тис.гривень (частка 
в активах 0,041588 %); дата договору 15.05.2017 у сумi: 17 500,0 тис.гривень 
(частка в активах 0,044925 %); 1 100,0 тис.гривень (частка в активах 
0,002824 %); 1 200,0 тис.гривень (частка в активах 0,003081 %); дата дого-
вору 16.05.2017 у сумi: 10 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,025671 %); 
500,0 тис.гривень (частка в активах 0,001284 %); дата договору 17.05.2017 
у сумi: 2 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,005134 %); 800,0 тис.гривень 
(частка в активах 0,002054 %); 530,0 тис.гривень (частка в активах 
0,001361 %); дата договору 18.05.2017 у сумi: 800,0 тис.гривень (частка 
в активах 0,002054 %); 20 500,0 тис.гривень (частка в активах 0,052626 %); 
дата договору 19.05.2017 у сумi: 700,0 тис.гривень (частка в активах 
0,001797 %); 530,0 тис.гривень (частка в активах 0,001361 %); 2 000,0 тис.
гривень (частка в активах 0,005134 %); дата договору 22.05.2017 у сумi: 
510,0 тис.гривень (частка в активах 0,001309 %); дата договору 23.05.2017 
у сумi: 1 200,0 тис.гривень (частка в активах 0,003081 %); 3 000,0 тис.гривень 
(частка в активах 0,007701 %); 1 500,0 тис.гривень (частка в активах 

0,003851 %); дата договору 24.05.2017 у сумi: 1 800,0 тис.гривень (частка 
в активах 0,004621 %); дата договору 25.05.2017 у сумi: 16 500,0 тис.гривень 
(частка в активах 0,042358 %); дата договору 26.05.2017 у сумi: 1 000,0 тис.
гривень (частка в активах 0,002567 %); 2 000,0 тис.гривень (частка в активах 
0,005134 %); 1 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,002567 %); дата дого-
вору 29.05.2017 у сумi: 1 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,002567 %); 
2 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,005134 %); 4 000,0 тис.гривень (част-
ка в активах 0,010269 %); дата договору 30.05.2017 у сумi: 21 000,0 тис.
гривень (частка в активах 0,053910 %); 4 000,0 тис.гривень (частка в активах 
0,010269 %); дата договору 31.05.2017 у сумi: 1 800,0 тис.гривень (частка 
в активах 0,004621 %); 20 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,051343 %); 
1 000,0 тис.гривень (частка в активах 0,002567 %). Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину? ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована 
особа по вiдношенню до ABH Holdings S. A., який володiє 100 % (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Загальна ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом вказаних 
правочинiв, визначена вiдповiдно до законодавства: 206 770,0 тис.грн. 
за офiцiйним курсом НБУ до гривнi станом на дату договору. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення загальної ринкової вартостi майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,530807 %.

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення 
узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№ 837 вiд 15.06.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти; дата договору 03.05.2017 
у сумi: 6,63 тис.доларiв США (екв. 176,09 тис.грн.) (частка в активах 
0,000452 %); 0,83 тис.євро (екв. 24,09 тис.грн.) (частка в активах 0,000062 %); 
0,8 тис.євро (екв. 23,22 тис.грн.) (частка в активах 0,000060 %); 7,0 тис.
доларiв США (екв. 185,92 тис.грн.) (частка в активах 0,000477 %); дата до-
говору 04.05.2017 у сумi: 6,85 тис.євро (екв. 198,38 тис.грн.) (частка в ак-
тивах 0,000509 %); 0,8 тис.євро (екв. 23,16 тис.грн.) (частка в активах 
0,000059 %); 5,0 тис.доларiв США (екв. 132,61 тис.грн.) (частка в активах 
0,000340 %); 4,79 тис.доларiв США (екв. 127,04 тис.грн.) (частка в активах 
0,000326 %); дата договору 05.05.2017 у сумi: 6,9 тис.доларiв США (екв. 
182,75 тис.грн.) (частка в активах 0,000469 %); 0,8 тис.євро (екв. 23,15 тис.
грн.) (частка в активах 0,000059 %); 17,61 тис.євро (екв. 509,65 тис.грн.) 
(частка в активах 0,001308 %); 5,0 тис.доларiв США (екв. 132,42 тис.грн.) 
(частка в активах 0,000340 %); дата договору 10.05.2017 у сумi: 10,6 тис.
доларiв США (екв. 280,99 тис.грн.) (частка в активах 0,000721 %); 0,8 тис.
євро (екв. 23,24 тис.грн.) (частка в активах 0,000060 %); 1,41 тис.євро (екв. 
40,97 тис.грн.) (частка в активах 0,000105 %); 55,25 тис.доларiв США (екв. 
1 464,64 тис.грн.) (частка в активах 0,003760 %); дата договору 11.05.2017 
у сумi: 1,6 тис.євро (екв. 46,06 тис.грн.) (частка в активах 0,000118 %); 
5,0 тис.доларiв США (екв. 132,27 тис.грн.) (частка в активах 0,000340 %); 
12,35 тис.доларiв США (екв. 326,72 тис.грн.) (частка в активах 0,000839 %); 
0,8 тис.євро (екв. 23,03 тис.грн.) (частка в активах 0,000059 %); дата до-
говору 12.05.2017 у сумi: 1,5 тис.євро (екв. 43,05 тис.грн.) (частка в активах 
0,000111 %); 3,85 тис.євро (екв. 110,5 тис.грн.) (частка в активах 0,000284 %); 
4,69 тис.доларiв США (екв. 123,95 тис.грн.) (частка в активах 0,000318 %); 
5,5 тис.доларiв США (екв. 145,35 тис.грн.) (частка в активах 0,000373 %); 
дата договору 13.05.2017 у сумi: 9,1 тис.доларiв США (екв. 240,91 тис.грн.) 
(частка в активах 0,000618 %); 0,6 тис.євро (екв. 17,27 тис.грн.) (частка 
в активах 0,000044 %); 0,6 тис.євро (екв. 17,27 тис.грн.) (частка в активах 
0,000044 %); 4,0 тис.доларiв США (екв. 105,89 тис.грн.) (частка в активах 
0,000272 %); дата договору 15.05.2017 у сумi: 14,0 тис.доларiв США (екв. 
370,64 тис.грн.) (частка в активах 0,000951 %); 14,75 тис.доларiв США (екв. 
390,49 тис.грн.) (частка в активах 0,001002 %); 0,77 тис.євро (екв. 22,17 тис.
грн.) (частка в активах 0,000057 %); 0,6 тис.євро (екв. 17,27 тис.грн.) (част-
ка в активах 0,000044 %); дата договору 16.05.2017 у сумi: 2,5 тис.євро (екв. 
72,61 тис.грн.) (частка в активах 0,000186 %); 14,0 тис.доларiв США (екв. 
370,6 тис.грн.) (частка в активах 0,000951 %); 0,81 тис.євро (екв. 23,52 тис.
грн.) (частка в активах 0,000060 %); 20,4 тис.доларiв США (екв. 540,02 тис.
грн.) (частка в активах 0,001386 %); дата договору 17.05.2017 у сумi: 0,8 тис.
євро (екв. 23,38 тис.грн.) (частка в активах 0,000060 %); 0,6 тис.євро (екв. 
17,53 тис.грн.) (частка в активах 0,000045 %); 25,6 тис.доларiв США (екв. 
676,69 тис.грн.) (частка в активах 0,001737 %); 32,35 тис.доларiв США (екв. 
855,12 тис.грн.) (частка в активах 0,002195 %); дата договору 18.05.2017 
у сумi: 0,8 тис.євро (екв. 23,49 тис.грн.) (частка в активах 0,000060 %); 
4,9 тис.доларiв США (екв. 129,44 тис.грн.) (частка в активах 0,000332 %); 
0,6 тис.євро (екв. 17,62 тис.грн.) (частка в активах 0,000045 %); 4,0 тис.
доларiв США (екв. 105,66 тис.грн.) (частка в активах 0,000271 %); дата до-
говору 19.05.2017 у сумi: 6,2 тис.доларiв США (екв. 163,63 тис.грн.) (частка 
в активах 0,000420 %); 6,8 тис.євро (екв. 199,73 тис.грн.) (частка в активах 
0,000513 %); 0,6 тис.євро (екв. 17,62 тис.грн.) (частка в активах 0,000045 %); 
4,32 тис.доларiв США (екв. 114,01 тис.грн.) (частка в активах 0,000293 %); 
дата договору 22.05.2017 у сумi: 15,02 тис.доларiв США (екв. 396,07 тис.
грн.) (частка в активах 0,001017 %); 5,0 тис.доларiв США (екв. 131,84 тис.
грн.) (частка в активах 0,000338 %); 0,8 тис.євро (екв. 23,58 тис.грн.) (част-
ка в активах 0,000061 %); 0,81 тис.євро (екв. 23,87 тис.грн.) (частка в акти-
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вах 0,000061 %); дата договору 23.05.2017 у сумi: 9,8 тис.євро (екв. 
290,23 тис.грн.) (частка в активах 0,000745 %); 5,85 тис.євро (екв. 173,25 тис.
грн.) (частка в активах 0,000445 %); 5,07 тис.доларiв США (екв. 133,55 тис.
грн.) (частка в активах 0,000343 %); 10,0 тис.доларiв США (екв. 263,41 тис.
грн.) (частка в активах 0,000676 %); дата договору 24.05.2017 у сумi: 
5,65 тис.доларiв США (екв. 148,62 тис.грн.) (частка в активах 0,000382 %); 
0,85 тис.євро (екв. 25,07 тис.грн.) (частка в активах 0,000064 %); 0,8 тис.
євро (екв. 23,6 тис.грн.) (частка в активах 0,000061 %); 5,0 тис.доларiв США 
(екв. 131,52 тис.грн.) (частка в активах 0,000338 %); дата договору 
25.05.2017 у сумi: 0,8 тис.євро (екв. 23,51 тис.грн.) (частка в активах 
0,000060 %); 10,5 тис.доларiв США (екв. 275,79 тис.грн.) (частка в активах 
0,000708 %); 3,02 тис.євро (екв. 88,78 тис.грн.) (частка в активах 0,000228 %); 
5,7 тис.доларiв США (екв. 149,71 тис.грн.) (частка в активах 0,000384 %); 
дата договору 26.05.2017 у сумi: 1,11 тис.євро (екв. 32,7 тис.грн.) (частка 
в активах 0,000084 %); 1,2 тис.євро (екв. 35,35 тис.грн.) (частка в активах 
0,000091 %); 5,0 тис.доларiв США (екв. 131,38 тис.грн.) (частка в активах 
0,000337 %); 70,61 тис.доларiв США (екв. 1 855,39 тис.грн.) (частка в акти-
вах 0,004763 %); дата договору 29.05.2017 у сумi: 0,8 тис.євро (екв. 
23,59 тис.грн.) (частка в активах 0,000061 %); 8,69 тис.доларiв США (екв. 
228,94 тис.грн.) (частка в активах 0,000588 %); 8,0 тис.доларiв США (екв. 
210,76 тис.грн.) (частка в активах 0,000541 %); 2,8 тис.євро (екв. 82,58 тис.
грн.) (частка в активах 0,000212 %); дата договору 30.05.2017 у сумi: 0,8 тис.
євро (екв. 23,61 тис.грн.) (частка в активах 0,000061 %); 5,0 тис.доларiв 
США (екв. 131,93 тис.грн.) (частка в активах 0,000339 %); 7,12 тис.доларiв 
США (екв. 187,88 тис.грн.) (частка в активах 0,000482 %); 1,04 тис.євро (екв. 
30,7 тис.грн.) (частка в активах 0,000079 %); дата договору 31.05.2017 
у сумi: 5,0 тис.доларiв США (екв. 131,76 тис.грн.) (частка в активах 
0,000338 %); 4,21 тис.євро (екв. 123,95 тис.грн.) (частка в активах 
0,000318 %); 22,88 тис.доларiв США (екв. 602,95 тис.грн.) (частка в активах 
0,001548 %); 0,8 тис.євро (екв. 23,55 тис.грн.) (частка в активах 0,000060 %). 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Ков-
пака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S. A., 
який володiє 100 % (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-
БАНК». Загальна ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є 
предметом вказаних правочинiв, визначена вiдповiдно до законодавства: 
15 193,14 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi станом на. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. 
грн. Спiввiдношення загальної ринкової вартостi майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,039003 %.

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення 
узгодити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№ 837 вiд 15.06.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти; дата договору 03.05.2017 
у сумi: 80,0 тис.гривень (частка в активах 0,000205 %); 381,42 тис.гривень 
(частка в активах 0,000979 %); дата договору 04.05.2017 у сумi: 145,0 тис.
гривень (частка в активах 0,000372 %); 648,44 тис.гривень (частка в активах 
0,001665 %); дата договору 05.05.2017 у сумi: 80,0 тис.гривень (частка 
в активах 0,000205 %); 301,37 тис.гривень (частка в активах 0,000774 %); 
дата договору 10.05.2017 у сумi: 180,0 тис.гривень (частка в активах 
0,000462 %); 497,47 тис.гривень (частка в активах 0,001277 %); дата дого-
вору 11.05.2017 у сумi: 357,29 тис.гривень (частка в активах 0,000917 %); 
130,0 тис.гривень (частка в активах 0,000334 %); дата договору 12.05.2017 
у сумi: 183,24 тис.гривень (частка в активах 0,000470 %); 320,0 тис.гривень 
(частка в активах 0,000821 %); дата договору 13.05.2017 у сумi: 120,28 тис.
гривень (частка в активах 0,000309 %); 324,75 тис.гривень (частка в активах 
0,000834 %); дата договору 15.05.2017 у сумi: 120,0 тис.гривень (частка 
в активах 0,000308 %); 236,45 тис.гривень (частка в активах 0,000607 %); 
дата договору 16.05.2017 у сумi: 840,97 тис.гривень (частка в активах 

0,002159 %); 120,02 тис.гривень (частка в активах 0,000308 %); дата дого-
вору 17.05.2017 у сумi: 481,77 тис.гривень (частка в активах 0,001237 %); 
1 370,0 тис.гривень (частка в активах 0,003517 %); дата договору 18.05.2017 
у сумi: 252,57 тис.гривень (частка в активах 0,000648 %); 145,01 тис.гривень 
(частка в активах 0,000372 %); дата договору 19.05.2017 у сумi: 253,55 тис.
гривень (частка в активах 0,000651 %); 270,0 тис.гривень (частка в активах 
0,000693 %); дата договору 22.05.2017 у сумi: 175,0 тис.гривень (частка 
в активах 0,000449 %); 776,58 тис.гривень (частка в активах 0,001994 %); 
дата договору 23.05.2017 у сумi: 230,0 тис.гривень (частка в активах 
0,000590 %); 118,19 тис.гривень (частка в активах 0,000303 %); дата дого-
вору 24.05.2017 у сумi: 130,0 тис.гривень (частка в активах 0,000334 %); 
117,3 тис.гривень (частка в активах 0,000301 %); дата договору 25.05.2017 
у сумi: 130,0 тис.гривень (частка в активах 0,000334 %); 125,95 тис.гривень 
(частка в активах 0,000323 %); дата договору 26.05.2017 у сумi: 179,97 тис.
гривень (частка в активах 0,000462 %); 830,0 тис.гривень (частка в активах 
0,002131 %); дата договору 29.05.2017 у сумi: 150,66 тис.гривень (частка 
в активах 0,000387 %); 130,0 тис.гривень (частка в активах 0,000334 %); 
дата договору 30.05.2017 у сумi: 135,0 тис.гривень (частка в активах 
0,000347 %); 311,19 тис.гривень (частка в активах 0,000799 %); дата дого-
вору 31.05.2017 у сумi: 176,0 тис.гривень (частка в активах 0,000452 %); 
103,37 тис.гривень (частка в активах 0,000265 %). Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину? ПАТ «УКРСОЦБАНК», код 
за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S. A., який володiє 100 % 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Загальна 
ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом вказа-
них правочинiв, визначена вiдповiдно до законодавства: 11 658,92 тис.грн. 
за офiцiйним курсом НБУ гривнi станом на. Вартiсть активiв емiтента 
за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення загальної ринкової вартостi майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,029930 %.

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення про 
надання згоди на вчинення правочинiв на ринкових умовах, щодо яких є 
заiнтересованнiсть (Протокол № 837 вiд 15.06.2017). Iстотнi умови право-
чину, а саме:

схвалення проведення угод iз заiнтересованiстю з вiдступлення прав 
вимоги мiж ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» на ринкових умовах 
згiдно з реєстром Кредитних договорiв, щодо яких укладенi Договори про 
вiдступлення прав вимоги мiж ПАТ «АЛЬФА БАНК» (Новий кредитор) та ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» (Первiсний кредитор).Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину? ПАТ «УКРСОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована 
особа по вiдношенню до ABH Holdings S. A., який володiє 100 % (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 624,03 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк – 38 953 914 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк – 0,0016 %.

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 Михайльо В.В.
Голова Правлiння ПАТ 
“АЛЬФА-БАНК”

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.06.2017
(дата)

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо «КРЮКІВсьКИЙ ВАГоНобУДІВНИЙ ЗА-
ВоД»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05763814; 3. Місцезнаходження: 39621, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. I. Приходька, б.139; 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (067) 545-05-39, факс (0536) 769-497; 5. Електронна поштова адре-
са: oku1@kvsz.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com; 7. Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення:
У відповідності до отриманого 15.06.2017 реєстру власників іменних цінних папе-

рів ПАТ «КВБЗ» станом на 12.06.2017 від особи, яка здійснює облік права власності 
на акції емітента у депозитарній системі України, емітент ПАТ «КВБЗ» повідомляє 
наступне:

1. Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: Компанія 
Трансбiлдiнг Сервiс Лiмiтед / Transbuilding Service Limited (Великобританiя).

2. Ідентифікаційний код з бази даних комерційного реєстру країни, де офіцій-
но зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності: 4764608. 

3. Місцезнаходження юридичної особи: 1 Paternoster Square, London EC4M 
7DX. 

4. Розмір пакета акцій акціонера зменшився, але становить не менше 10 від-
сотків голосуючих акцій.

5. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 19,17
6. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 19,17 
7. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до загальної кількості голо-

суючих акцій): 19,3
8. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до загальної кількості голо-

суючих акцій): 19,2 
ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

2. Голова правління - директор ПАТ «КВБЗ» 16.06.2017 А.Д. Шабала М.П.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №114, 20 червня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

ЗАТВЕРДЖЕНо
Наглядовою радою

ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-4»
Протокол від 26.04.2017р.

ЗМІНИ До ПРосПЕКТУ ЕМІсІї АКЦІЙ
Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«синергія-4»

1. Розділ А. Характеристика корпоративного фонду
1.1. Пункт 10 викласти у наступній редакції:
10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом Фонду 

– 111 950 000 грн. (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят ти-
сяч грн.  00 коп.).

2. Розділ б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я,  
по батькові Посада

Володіння часткою 
в статутному 

капіталі Фонду (%)

пряме опосе-
редкова-

не

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент  
(Голова Правління)

1,2209% 0,0352%

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент  
(Член Правління)

0,7769% 0,0117%

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор  
(Член Правління)

0,4610% 0,0026%

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор  
(Член Правління)

0,2049% 0,0002%

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член Правління)

- 0,0061%

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,1708% 0,0062%

Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за внутрішній 
контроль

- 0,0000%

Петер Голдшейдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради - 0,0000%

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядової 
ради

0,4440% 0,0078%

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради - 0,0144%

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради - 0,0006%

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії 0,0171% 0,0094%

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії - 0,0110%

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії - 0,0124%

3. Розділ Г. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійсню-
ється з метою спільного інвестування

3.1. Пункти 2-3 викласти у наступній редакції:
2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити 

–111 400 000,00 грн. (сто одинадцять мільйонів чотириста тисяч грн. 
00 коп.)

3. Кількість акцій Фонду – 11 140 шт. (одинадцять тисяч сто сорок шт.).
3.2. Пункт 8 викласти у наступній редакції:
8. Продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням торговця 

цінними паперами Фонду – Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КІНТО, Лтд».

4. Розділ Ґ. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг 
акцій Фонду викласти у наступній редакції:

1. Мета випуску акцій Фонду – формування початкового статутного капі-
талу Фонду.

Спосіб розміщення акцій Фонду – приватне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 550 000,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят ти-

сяч грн. 00 коп.).

Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 55 шт. (п’ятдесят п’ять шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

151/1/07 від 17 квітня 2007 року.
2. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 250 550 000,00 грн. (двісті п’ятдесят міль-

йонів п’ятсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 25 055 шт. (двадцять п’ять тисяч п’ятдесят п’ять шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

663 від 17 травня 2007 року (видане у зв’язку з оголошенням емісії акцій 
Фонду).

3. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 214 500 000,00 грн. (двісті чотирнадцять 

мільйонів п’ятсот тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 21 450 шт. (двадцять одна тисяча чотириста 

п’ятдесят шт.)
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

1374 від 07 жовтня 2008 року (видане у зв’язку з приведенням розміру 
статутного капіталу Фонду у відповідність до загальної номінальної вар-
тості акцій Фонду, що знаходились в обігу після закінчення розміщення 
акцій).

4. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 206 640 000,00 грн. (двісті шість мільйонів 

шістсот сорок тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 20 664 шт. (двадцять тисяч шістсот шістдесят чотири 

шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

2072 від 04 квітня 2011 року (у зв’язку з анулюванням викуплених Фондом 
власних акцій).

5. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 150 800 000,00 грн. (сто п’ятдесят міль-

йонів вісімсот тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 15 080 шт. (п’ятнадцять тисяч вісімдесят шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

00401 від 01 липня 2013 року (у зв’язку з анулюванням викуплених Фондом 
власних акцій).

6. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 117 130 000,00 грн. (сто сімнадцять міль-

йонів сто тридцять тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 11 713 шт. (одинадцять тисяч сімсот тринадцять шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 

00796 від 10 липня 2015 року (у зв’язку з анулюванням викуплених Фондом 
власних акцій).

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________
Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-4»
Мельничук Віталій Григорович  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРсИФІКоВАНИЙ 
КоРПоРАТИВНИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ ФоНД «сИНЕРГІЯ-4»
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ЗАТВЕРДЖЕНо
Наглядовою радою

ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5»
Протокол від 26.04.2017р.

ЗМІНИ До ПРосПЕКТУ ЕМІсІї АКЦІЙ
Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний  
інвестиційний фонд

«синергія-5»
1. Розділ А. Характеристика корпоративного фонду
1.1. Пункт 10 викласти у наступній редакції:
10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом 

Фонду – 59 450 000,00 грн. (п’ятдесят дев’ять мільйонів чотириста 
п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

2. Розділ б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я,  
по батькові Посада

Володіння 
часткою в 

статутному 
капіталі Фонду (%)

пряме опосе-
редко-
ване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент  
(Голова Правління)

0,07264 0,0940

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент  
(Член Правління)

0,2875 0,0312

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор  
(Член Правління)

1,6646 0,0071

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

 - 0,0005

Москаленко 
Світлана Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора  
(Член Правління)

 - 0,0364

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер  0,0454 0,0366

Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за 
внутрішній контроль

 - 0,0000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради  - 0,0000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

- 0,0402

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради  - 0,0745

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради  - 0,0016

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії  - 0,0527

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії  - 0,0653

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії  - 0,0691

3. Розділ Г. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що 
здійснюється з метою спільного інвестування

3.1. Пункти 2-3 викласти у наступній редакції:
2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується роз-

містити – 58 850 000,00 грн. (п’ятдесят вісім мільйонів вісімсот 
п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

3. Кількість акцій Фонду – 5 885 шт. (п’ять тисяч вісімсот вісімдесят 
п’ять шт.).

4. Розділ Ґ. Інформація про розміщення раніше випущених в 
обіг акцій Фонду викласти у наступній редакції:

1. Мета випуску акцій Фонду – формування початкового статутно-
го капіталу Фонду.

Спосіб розміщення акцій Фонду – приватне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 600 000,00 грн. (шістсот тисяч грн. 

00 коп.).

Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 
00 коп.).

Кількість акцій – 60 шт. (шістдесят шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний 

номер 786 від 17 вересня 2007 року.
2. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестуван-

ня.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 250 600 000,00 грн. (двісті п’ятдесят 

мільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 

00 коп.).
Кількість акцій – 25 060 шт. (двадцять п’ять тисяч шістдесят шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний 

номер 847 від 01 листопада 2007 року (видане у зв’язку з оголошенням 
емісії акцій Фонду).

3. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестуван-
ня.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 102 000 000,00 грн. (сто два мільо-

ни грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 

00 коп.).
Кількість акцій – 10 200 шт. (десять тисяч двісті шт.)
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний 

номер 1562 від 22 червня 2009 року (видане у зв’язку з приведенням 
розміру статутного капіталу Фонду у відповідність до загальної номі-
нальної вартості акцій Фонду, що знаходились в обігу після закінчен-
ня розміщення акцій).

4. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестуван-
ня.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 73 870 000,00 грн. (сімдесят три 

мільйони вісімсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 

00 коп.).
Кількість акцій – 7 387 шт. (сім тисяч триста вісімдесят сім шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний 

номер 00400 від 01 липня 2013 року (у зв’язку з анулюванням вику-
плених Фондом власних акцій).

5. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестуван-
ня.

Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 66 080 000,00 грн. (шістдесят шість 

мільйонів вісімдесят тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 

00 коп.).
Кількість акцій – 6 608 шт. (шість тисяч шістсот вісім шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний 

номер 00795 від 10 липня 2015 року (у зв’язку з анулюванням вику-
плених Фондом власних акцій).

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________
Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5»
Мельничук Віталій Григорович  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРсИФІКоВАНИЙ 
КоРПоРАТИВНИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ ФоНД «сИНЕРГІЯ-5»
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ЗАТВЕРДЖЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 25 травня 2017 року

ЗМІНИ До ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

ЗАКРИТоГо сПЕЦІАЛІЗоВАНоГо ПАЙоВоГо 
ІНВЕсТИЦІЙНоГо ФоНДУ бАНКІВсьКИХ МЕТАЛІВ

«КІНТо-ГоЛД»
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА 

«КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я,  
по батькові Посада

Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)
пряме опосеред-

коване
Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

38,4589 0,7621

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент 
(Член Правління)

12,7590 0,2528

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління)

2,8878 0,0572

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий дирек-
тор (Член Правління)

0,2025 0,0040

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник 
Виконавчого 
директора
(Член Правління)

0,0270 0,0005

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,0101 0,0002

Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за 
внутрішній контроль

- -

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,0923 0,0415

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової 
ради

- 3,7956

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової 
ради

0,6701 0,0133

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,0444 0,0207

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної 
комісії

- 0,0387

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної 
комісії

1,5864 0,0314

2. Розділ Д. викласти в наступній редакції:
Розділ Д. Відомості про зберігача
- Назва – Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231;
- місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця. Іллінська, буди-

нок 8;
- строк дії Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондо-

вому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання 
активів інститутів спільного інвестування – з 12/10/13 – необмеже-
ний;

- строк дії Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондо-
вому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності депозитарної 
установи – з 12/10/13 – необмежений.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

ЗАТВЕРДЖЕНо
Наглядовою радою

ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»
Протокол від 24.04.2017р.

ЗМІНИ До ПРосПЕКТУ ЕМІсІї АКЦІЙ

ПУбЛІчНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИсТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРсИФІКоВАНИЙ 
КоРПоРАТИВНИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ ФоНД 

«КІНТо КАПІТАЛ»
1. Розділ б. Характеристика компанії з управління активами
1.2. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я,  
по батькові Посада

Володіння 
часткою в 

статутному 
капіталі Фонду 

(%)
пряме опосе-

редкова-
не

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

- 17,5002

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

 - 5,8058

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління)

 - 1,3141

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

 - 0,0921

Москаленко 
Світлана Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член 
Правління)

 - 0,3155

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер  - 0,3099

Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за 
внутрішній контроль

 - 0,0000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин 
Австрії)

Голова Наглядової ради  - 0,0000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядо-
вої ради

- 1,2448

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради  - 2,2709

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради  - 0,3049

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії  - 0,8935

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії  - 0,5613

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії  - 1,2656

2. Розділ В. Текст Регламенту Фонду
2.1. Пункт 5.1. викласти у наступній редакції:
5.1. Розмір винагороди Компанії зазначається у Договорі про управ-

ління активами Товариства.
Максимальний розмір річної винагороди Компанії не може переви-

щувати 5 (п’ять) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, 
розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими акта-
ми Комісії.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________
Голова Наглядової ради 
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»
Овчаренко Володимир Вікторович  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________
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Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА «КоМПАНІЯ КИїВЕНЕРГоХоЛДИНГ»
Шановні акціонери

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА
«КоМПАНІЯ КИїВЕНЕРГоХоЛДИНГ» !

Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київнер-
гохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, 
м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) скликає та проводить поза-
чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Това-
риства) 21 липня 2017 року за адресою: Україна, 01001, м. Київ,  
вул. Хрещатик, буд.10 (приміщення Департаменту комунальної влас-
ності м. Києва, п’ятий поверх, кімната 520).

Початок загальних зборів Товариства о 12.00 год. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) відбудеться 21 липня 2017 року за місцем проведення 
загальних зборів Товариства з 11.00 год до 11.45 год. 

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства здійснюється на 
підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 
систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства, 17 липня 2017 року станом на 24:00 
год. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати: 

для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт), 
для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) 

представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товари-
ства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством 
(у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіре-
ності необхідно надати документ, який підтверджує таке право).

Проект порядку денного загальних зборів Товариства: 
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-

гальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 
роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.

6. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015 та 
2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) 

Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
7. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства 

за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства за 

2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
11. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, 

про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

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

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства.

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

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
В порядку, передбаченому Статутом Товариства та законодавством ак-

ціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, а також вне-
сти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів Товариства, та щодо кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу. Пропозиції 
вносяться в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 Закону України 
«Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати 
проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загаль-
них зборів Товариства. Місце для ознайомлення з документами та внесен-
ня пропозицій: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10, кімната 607 
(приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва), у робочі дні з 
10.00 до 16.30 (перерва з 13.00 год до 13.45 год.), а в день проведення за-
гальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Особа, яка відпо-
відатиме за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропо-
зицій – Федоренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.

Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, розміщена на веб-сайті Товариства: http://kievenergoholding.com.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки (тис. грн.)
Найменування показника Показник станом на:

01.01.2013 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Усього активів 325132 352564 375364 375426 375856
Основні засоби 5 34 27 21 48
Довгострокові фінансові інвестиції 250459 273953 297967 297967 297967
Запаси 3 13 0 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1069 5247 4163 4229 4264
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 7 1 1 347
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -52269 -25060 -3433 -3784 -3132
Власний капітал 325020 352475 375240 374890 375541
Статутний капітал 377262 377262 377262 377262 377262
Довгострокові зобов’язання 10 10 10 10 10
Поточні зобов’язання 102 79 114 526 305
Чистий прибуток (збиток) -11824 4916 22765 -351 652
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1509049384 1509049384 1509049384 1509049384 1509049384
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0 0 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3 3 3 4

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»

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

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

СТВО «БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АГРОСЕРВIС» 2. Код за ЄДРПОУ: 05409292 3. Місцезнаходження: 02088, 
м. Київ, вул. Промислова, 2 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 280-
29-26 (044) 280-29-26 5. Електронна поштова адреса: vtp_agroservis@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://agroservice.zvitat.com.ua 7. Вид осо-

бливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 16.06.2017. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: частка у 
розмiрi 100% у статутному капiталi ТОВ «БОРТНИЧI ЛОГIСТИК». Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 2332 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2471 тис. грн. Спiввiдношення 

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«боРТНИЦьКЕ ВИРобНИчо-ТРАНсПоРТНЕ ПIДПРИЄМсТВо «АГРосЕРВIс»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо «УКРНДІПРоДМАШ»
2. Код за ЄДРПОУ: 14308836
3. Місцезнаходження: 04112 м.Київ, вул. Дегтярівська, 48
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-82-21, (044) 483-82-25
5. Електронна поштова адреса: levchenko-r@foxtrot.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14308836.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів затверджено рішення про поширення 

діючої іпотеки комплексу будівель адміністративно-лабораторного корпусу, 
який розташований за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська № 48, що пере-

даний в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» відповідно до Іпотечного 
договору, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Данич О.Ф. за реє-
стровим номером 421, який укладений між Товариством та АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» від 15.02.2010 року, в забезпечення виконання зобов'язань 
ТОВ «Інвестком» за Генеральним договором на здійснення активних опе-
рацій №010/14/127 від 31.07.2007 року, на нові змінені зобов'язання ТОВ 
«Інвестком» за Генеральним договором у зв'язку із збільшенням загально-
го ліміту кредитування до розміру, еквівалентного 450 000 000,00 (чотири-
ста п`ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), шляхом укладення відповідної 
додаткової угоди до Іпотечного договору в редакції, запропонованій АТ 
«Райффайзен Банк Аваль».

Загальна кількість голосуючих акцій - 2866172. Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі в Загальних зборах акціонерів - 2818347. 
Голосували: «ЗА» - 2068603 голосів, «ПРОТИ» - 749744 голосів.

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 Ісаєв К.К., 16.06.2017 р.

ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 94,37475%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 622 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 1 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення: 1 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення: 0 шт. Додатковi критерiї для вiднесення пра-

вочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони 
визначенi статутом акцiонерного товариства: немає.

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

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