
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 13 лютого 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про погодження внутрішніх документів СРО «Українська асоціація інвестицій-
ного бізнесу» (змін до них)

прийнято рішення

2. Щодо призначення довіреної особи Бойка О.О., якому передається право бра-
ти участь у голосуванні

прийнято рішення

3. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку–діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) ТОВ «КУА «ЄвроІнвестмент»

прийнято рішення

4. Щодо відмови у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) ТОВ «КУА «ІУП»

прийнято рішення

5. Про затвердження Порядку оприлюднення повідомлення емітентами цінних па-
перів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію 
цінних паперів

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

6. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про внесення змін до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що 
зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваже-
ною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення 
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

 Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі зміна-
ми, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих деР-
ЖавНоЮ ХолдиНГовоЮ КоМПаНІЄЮ «дНІ-
ПРовСЬКий МаШиНоБУдІвНий Завод» (вул. Бу-
дівельників, буд. 34, м. Дніпро, 49055, код за ЄДРПОУ: 
23945298) на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквіда-
цією акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ДЕРЖАВНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ «ДНІПРОВ-
СЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» – розпоря-
дження № 52-КФ-З від 13 лютого 2018 року. 

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

«15» лютого 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі зміна-
ми, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «СТОК ХОЛДЕР» (вул. Академіка Ві-

льямса, буд. 6-Д, офіс 43, м. Київ, 03189, код за 
ЄДРПОУ: 32553549) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій Прат «СтоК 
ХолдеР» (код за ЄДРПОУ: 32553549). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «СТОК ХОЛДЕР» від 
08.11.2010 року №597/10/1/10, видане Територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в м. Києві та Київській області, ану-
льовано – розпорядження № 56-КФ-С-а від 12 лю-
того 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі зміна-
ми, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, зі 
змінами та доповненнями, відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Служба побуту», код за ЄДРПОУ: 
03054108, 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Кар-
патської Січі, 41, на скасування реєстрації випуску ак-
цій у зв`язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Прат «Служба побуту». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Служба побуту» від 04.02.2011 
року №09/07/1/11, видане Закарпатським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 57-КФ-С-а від 14 лютого 2018 року. 

14.02.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації по-

силання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Державне публiчне акцiонерне това-
риство «Будiвельна компанiя «Укрбуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 33298371
3. Місцезнаходження: 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, 23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-89-50, (044) 390-38-25
5. Електронна поштова адреса: company@ub.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

31.12.2004 р. №1793 «Питання державного публічного акціонерного това-
риства «Будівельна компанія «Укрбуд» та наказом Української державної 
будівельної корпорації «Укрбуд» від 13.02.2018 р. №1 достроково 
13.02.2018 р. припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства 
Мішуровського Олександра Миколайовича. Підстава такого рішення: Наказ 
Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» від 13.02.2018 р. 
№1, заява Мішуровського О.М. про звільнення з посади. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 18.04.2017 р. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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

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

2. Голова правлiння  Пойманов С.М.  14.02.2018

деРЖавНе ПУБлIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «БУдIвелЬНа КоМПаНIя 
«УКРБУд»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СХІд» 

(далі товариство)
Код за ЄДРПОУ 24372676

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 бе-
резня 2018 року о 15.00. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції товариства, 
корпус 49). Реєстрація акціонерів 23.03.2018р. з 14.00 до 14.45 години за 
переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному на 24 годину 19.03.2018 р. Для участі у зборах необхідно мати 
документ, який посвідчує особу (паспорт) а для представників акціонерів 
необхідно мати документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загаль-
них зборів та проектом рішення, здійснюються, згідно Закону України «Про 
акціонерні товариства» від дати надсилання акціонерам даного повідом-
лення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9.00 до 18.00, а 
також у день проведення зборів з 14.00 до 14.55 год. за адресою: 02099, 
м. Київ, вул. Бориспільська, 9 (приміщення дирекції Товариства, корпус 49). 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами: 
директор Юрченко І.О. Інформація з проектом рішень щодо кожного з пи-
тань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті 
ПрАТ «СХІД»: 24372676.smida.gov.ua 

Акціонерам Товариства надані права та строки протягом яких вони мо-
жуть такими правами користуватися згідно ст. 36 і 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства». За інформацією звертатися за телефоном: (044) 
576-56-95.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та надання їй повноважень 

щодо засвідчення бюлетенів для голосування цих загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування з питань порядку денного.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2017 рік та основні напрямки розвитку на 2018 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7. Звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: директора, нагля-

дової ради, ревізора.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.
10. Розподіл прибутку за 2017 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства ви-

кладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту в новій ре-

дакції.
13. Визначення уповноважених осіб для вчинення дій щодо державної 

реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства в новій редакції 

(Реєстраційну комісію; Лічильну комісію; Загальні збори; Наглядову раду; 
Директора; Ревізора; Корпоративного секретаря). Принципи корпоративно-
го управління.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
Приватного акціонерного товариства «СХІд» (тис. грн.)

Найменування показника звітний попередній
Усього активів 322,6 307,0
Основні засоби 219,3 229,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 34,0 45,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 40,7 26,9
Нерозподілений прибуток 151,4 130,7
Власний капітал 265,3 244,6
Статутний капітал 99,0 99,0
Довгострокові забов’язання 0,0 0,0
Поточні забов’язання 57,3 62,4
Чистий прибуток (збиток) 20,7 11,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 396000 396000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0,0 0,0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)
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Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
директор  Юрченко І.о.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Швея», 
код за ЄДРПОУ 05502516, місцезнаходження: 84301, Донецька обл., м. Кра-
маторськ, вул. ярослава Мудрого (колишня назва 19 Партз’їзду) 43 
(надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів товариства (надалі – Збори), які відбудуться 21 бе-
резня 2018 року о 10:00 год. в приміщенні актової зали Прат «Швея» 
за адресою: донецька обл., м. Краматорськ, вул. ярослава Мудрого 
(колишня назва 19 Партз’їзду), 43

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитися 21 березня 
2018 р. з 9:00 до 9:45 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації 
акціонери повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та до-
віреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів ПрАТ «ШВЕЯ» буде складено станом на 24 годину 16 березня 
2018 року за три робочі дні до дня проведення зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного.
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ШВЕЯ».
2. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ШВЕЯ» за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Правління ПрАТ «ШВЕЯ» за 2017 рік.
4. Затвердження фінансової звітності ПрАТ «ШВЕЯ» за 2017 рік.
5. Затвердження напрямків діяльності ПрАТ «ШВЕЯ» на 2018 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ШВЕЯ» за 2017 рік.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчи-

нятимуться ПрАТ «ШВЕЯ» протягом року з дня прийняття цього рішення.
Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціо-

нери можуть за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Му-
дрого (колишня назва 19 Партз’їзду), 43, ПрАТ «ШВЕЯ» ІІ поверх, кабінет 

юрисконсульта, щоденно (крім суботи та неділі), з 8.00 год. до 17.00 год., а також 
в день проведення річних Загальних зборів у місці їх проведення. Відповідаль-
на за ознайомлення особа - Голова правління ПрАТ «ШВЕЯ» Кушнір Є.І.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.shveya.org.ua. Тел. для довідок: (06264) 1-98-21, 1-16-15

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Прат «Швея» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 14428 5009
основні засоби 11973 434
довгострокові фінансові інвестиції 394 394
Запаси 322 348
Сумарна дебіторська заборгованість 1002 3109
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (14490) (11583)
власний капітал 131 (9922)
Статутний капітал 435 435
довгострокові зобов’язання 4726 5565
Поточні зобов’язання 9571 9366
чистий прибуток (збиток) (2907) (1232)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 43453 43453
Кількість акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 1

Голова правління  Кушнір Є.І 

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СУдНо-
БУдIвНий Завод «лиМаН»; код за ЄДРПОУ 01373890; 65026, 
м.Одесса, Преображенська, 4 кв.2А. 

т/ф(048)723 42 13/(048)723 42 13; Ел.адреса:bugh@liman.com.ua; сто-
рінка в мережі Інтернет: http://01373890.infosate.com.ua

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Продовжено повноваження генерального директора АТ на наступнi три 

роки. Протокол НР вiд 12.02.2018р.
Згоди на розкриття паспортних данних не надано. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор  Єрьомкiна Iрина Геннадiївна 12.02.2018
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ПовІдоМлеННя ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРМаЦІЇ ПРо 
еМІтеНта 

Повне найменування: ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «видавНиЦтво «НаддНIПРяНСЬКа 
ПРавда» КоРПоРативНе ПIдПРиЄМСтво 
Пат «даК «УКРвидавПолIГРаФIя»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 05905734
Адреса місцезнаходження 73000, Херсонська обл., місто 

Херсон, Миколаївське шосе, 5 КМ
Телефон емітента 0552334406
Електронна поштова адреса емітента naddnipr_pravda@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://indp.emitents.net.ua/ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

13.02.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «НАДДНIПРЯНСЬКА 
ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК 
«УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (надалі – Товариство) були прийняті рішення 
про зміну складу посадових осіб Товариства.

Звільнено посадову особу – Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження 
припинено за власним бажанням. Особі не належать акції Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа 
займала посаду з 01.12.2011 р. 

Обрано на посаду особу – Ревізор Якименко Наталія Василівна (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в 
зв'язку з звільненням попереднього Ревізора. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: начальник сектору фінансового плануван-
ня та внутрішньої звітності фінансового управління Державної інновацій-
ної фінансово-кредитної установи, м.Київ. Особі не належать акції Това-
риства. Посадову особу обрано строком відповідно до Статуту 
Товариства. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства Голова правління Шпак дмитро володимирович.

15 березня 2018 року відбудуться річні Загальні Збори акціонерів 
ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва

«дІелеКтРичНІ КаБелЬНІ СиСтеМи УКРаЇНи» 
(код за ЄдРПоУ - 31032472; місцезнаходження: 02132, м. Київ,  

вул.дніпровська Набережна, 26 ж, оф.43)
Обговорення
Згідно чинного законодавства Наглядова Рада Приватного акціонерного 

товариства «Діелектричні кабельні системи України» (далі ПрАТ «ДКС 
України») скликає річні Загальні збори товариства «15» березня 2018 року 
об 11 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Іванків, 
вул. Промислова,1, для вирішення поточних питань організаційної, адміні-
стративної та трудової діяльності. 

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 
з 09 до 10 год. 00 хв. «15» березня 2018 року. 

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 13 лютого 
2018 року був офіційно складений перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах. (Право на участь у Загальних зборах акціонерів 
мають акціонери ПрАТ «ДКС України», включені до переліку акціонерів, або 
їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних 
зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, 
представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акці-
онера на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДКС України».) 

На голосування виносяться наступний  
Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ».

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ». 

3. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» за 2017 р. 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» за 2017 р. та 
прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ДКС України» за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» та виплата дивіден-

дів за 2017 рік.
7. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ «ДКС України» на 2018 рік.

8. Розгляд питання про обрання Наглядової Ради ПрАТ «ДКС України».
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
з «15» лютого 2018 року до початку Загальних зборів акціонерів «15» бе-
резня 2018 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім суботи та 
неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні ПрАТ «Діелек-
тричні кабельні системи України» за адресою: м. Київ, вул.Дніпровська 
Набережна, 26 ж, оф. 43, 11 поверх. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – менеджер з адміністративної діяль-
ності Без’язична Ірина Геннадіївна, тел. для довідок з питань ознайомлення 
акціонерів з документами (044) 496-18-45.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 173799 133868
Основні засоби 74027 69642
Довгострокові фінансові інвестиції 200 200
Запаси 56910 40920
Сумарна дебіторська заборгованість 33561 3107
Грошові кошти та їх еквіваленти 1528 7984
Нерозподілений прибуток -7075 -26026
Власний капітал -5821 -24772
Статутний капітал 1003 1003
Довгострокові зобов'язання 17923 29594
Поточні зобов'язання 161641 128940
Чистий прибуток (збиток) 19859 794
Середньорічна кількість акцій (шт.) 680 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 159 128

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний 
директор 

підпис о.а. Горбачев 
Дата 13.02.2018

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «дІелеКтРичНІ КаБелЬНІ СиСтеМи УКРаЇНи»

ПРиватНе  
аКЦІоНеРНе товаРиСтво  

«НаФтоавтоМатиКа» 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – приватне акціонерне товариство 
«Нафто автоматика». 

2.Код за ЄДРПОУ – 00142970. 
3.Місцезнаходження – 36034, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Бурови-

ків, 8. 
4.Міжміський код, телефон та факс-(0532)66-28-24. 
5.Електронна поштова адреса – naftoavtomatika@ukr.net. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://00142970.smida.gov.ua. 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – Відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій

II.текст повідомлення
ПрАТ «Нафтоавтоматика» інформує, що 13.02.2018р. отримало інфор-

мацію від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у 
депозитарній системі України та повідомляє про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 

«ФІЗИЧНА ОСОБА 1» – розмір частки акціонера до зміни розміру па-
кета акцій в загальній кількості акцій – 14,89%, в загальній кількості голо-
суючих акцій – 17,78%; розмір частки акціонера після зміни в загальній 
кількості акцій – 0% , в загальній кількості голосуючих акцій – 0%.

«ФІЗИЧНА ОСОБА 2» – розмір частки акціонера до зміни розміру паке-
та акцій в загальній кількості акцій – 44,04%, в загальній кількості голосу-
ючих акцій – 52,60%; розмір частки акціонера після зміни в загальній 
кількості акцій – 58,93%, в загальній кількості голосуючих акцій – 70,38%.

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

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

2. Директор  (підпис)  О.А.Іванов  13.02.2018 року
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальнівідомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Видавництво «Подiлля» 
корпоративне пiдприємство 
ДАК «Укрвидавполiграфiя»

2. Код за ЄДРПОУ 05905740
3. Місцезнаходження 29015, м. Хмельницький, 

проспект Миру, 59
4. Міжміський код, телефон та факс (0382) 63-13-32 (0382) 63-13-32
5. Електроннапоштова адреса podilly@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://05905740.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв Акцiонера вiд 09.02.2018 р. про-

токол № 9/02/18-5, в зв’язку iз звiльненням за згодою сторiн, вiдбулися 
наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента. Припинено повноважен-
ня Ревізора Назаренко Наталії Миколаївни. Посадова особа емітента не-

надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посадi про-
тягом останнiх п’яти рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства 
не володiє..

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв Акцiонера вiд 09.02.2018 р. про-
токол № 9/02/18-5, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб 
емiтента. Посадова особа емітента ненадала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. 
Призначена на посаду термiном на п'ять рокiв . Iншi посади, якi займала 
особа протягом своєї дiяльностi: начальник сектору фiнансового плану-
вання та ввутрішньої звітності фінансового управлiння Державної іннова-
ційної фiнансово-кредитної установи,

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 Гайшук віктор Іванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.02.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «видавНиЦтво «ПодIлля» 
КоРПоРативНе ПIдПРиЄМСтво даК «УКРвидавПолIГРаФIя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. 
Загальні відомості. ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-
Ство «ао ГалаНт», код за ЄдРПоУ 01552492; Місцезнаходжен-
ня: 04080, м. Київ, вул. чорноморська,1, т/ф: (044)4637438, E-mail: info@
aogalant.kiev.ua, сайт: http://aogalant.kiev.ua/doc/. вид особливої інфор-
мації: зміна складу посадових осіб емітента. 

Згідно пп.1 п.1ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» без 
рішення загальних зборів 12.02.2018р. достроково припинено повноважен-
ня Голови наглядової ради Шаперенкова Антона Володимировича, за влас-
ним бажанням, в зв’язку із переходом на іншу роботу. Перебував на посаді 
14 років, володіє часткою в статутному капіталі 1,96 %. 

Відповідно до рішення наглядової ради від 12.02.2018р. (Протокол №4) 

обрано тимчасово виконуючого обов'язки Голови наглядової ради на період 
з 12.02.2018 по 27.03.2018, члена наглядової ради Кравченка Олександра 
Володимировича, термін повноважень до 09.08.2019р., часткою в статутно-
му капіталі не володіє. Є представником акціонера ТОВ «АЛЬЯНС-А», код 
за ЄДРПОУ 24376508, частка в статутному капіталі - 30,59%. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «Узвіз», дирек-
тор.

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

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 

Генеральний директор Шаперенков в.о. Дата: 13.02.2018 р.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «СтРаХова КоМПаНІя «ГаРаНт-
СиСтеМа»

2. Код за ЄДРПОУ: 31725819
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ П.САГАЙДАЧНОГО/ІГО-

РІВСЬКА, будинок 10/5 ЛІТЕРА А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-39-72, 494-39-73
5. Електронна поштова адреса: company@garant-sistema.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.garant-sistema.com.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства).

ІІ. текст Повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система», 

(надалi - Товариство) повiдомляє, що на пiдставi виписок про операції з 
цінними паперами, наданих Депозитарною установою ТОВ «ІК «ДОБРИЙ 
КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 33948171 на облiкову дату 12.02.2018 р. та 
отриманого вiд депозитарної установи 13.02.2018 р., вiдбулися змiни 
власникiв акцій Товариства, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй, а саме: 

1) Компанія «Фрізентош трейдінг лімітед» (Frizentosh Trading Ltd.) 
(реєстраційний номер 89474, мiсцезнаходження: Арх. Макаріоу ІІІ і Агапіно-
рос, 2 Айріс Тауер, 4-ий поверх, офіс 403, 1076 Нікосія, Кіпр) до змiни розмiру 
пакета акцiй володiло простими акцiями Товариства в кiлькостi 43290 шт., 
що в загальнiй кiлькостi акцiй становило 16,5103% , в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй – 16,5103%; пiсля змiни розмiру пакета акцiй володiє про-
стими акцiями в кількостi 0 шт., що в загальнiй кiлькостi акцiй становить 0%, 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%.

2) товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Система», 
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 414, зареєстро-
ване Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією 
19.07.2002 р. за № 1 072 120 0000 000 583, ідентифікаційний код 32048221, 
до змiни розмiру пакета акцiй володiло простими акцiями Товариства в 
кiлькостi 153360 шт., що в загальнiй кiлькостi акцiй становило 58,4897%, в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 58,4897%; пiсля змiни розмiру пакета 
акцiй володiє простими акцiями в кількостi 192690 шт., що в загальнiй 
кiлькостi акцiй становить 73,4897%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 
73,4897%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правлiння ___________

(підпис)
Петренко Олег Петрович 

(ініціали та прізвище керівника)
13.02.2018

(дата)
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Приватне акціонерне товариство «Луга» повідомляє, що річні за-
гальні збори акціонерів відбудуться 20 березня 2018 року о 10.00 год. 
за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд.24/11-13в, приміщення офісу Прат «луга» на першому повер-
сі. Реєстрація учасників проводитиметься з 09.00 год. до 09.45 год. 
Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 14.03.2018 р. Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з 
вирішенням питань, віднесених до проекту порядку денного, можна в 
робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за місцезнаходженням товариства: 
м. Київ, вул. Михайлівська, буд.24/11-13В, приміщення офісу 
ПрАТ «Луга» на першому поверсі, а також на веб-сайті 05468096.smida.
gov.ua, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, - директор Гаркот Ігор Богданович. Довідки за телефоном: 
03342 2-07-41. 

Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Надання згоди на внесення нерухомого, рухомого майна та земель-

ної ділянки ПрАТ «Луга» в статутний капітал ТОВ «Ріелті «В».
3. Надання повноважень на підписання акту приймання-передачі май-

на ПрАТ «Луга» до статутного капіталу ТОВ «Ріелті «В».
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.
5. Звіт Директора товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу при-

бутку і збитків за 2017 рік.
Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів у 

складі 3-х осіб: Бабан Людмила Валеріївна, Баюн Світлана Арсеніївна, 
Гнатюк Тетяна Ростиславівна. Головою комісії призначити Бабан Людми-
лу Валеріївну.

2. Надання згоди на внесення нерухомого, рухомого майна та земель-

ної ділянки ПрАТ «Луга» в статутний капітал ТОВ «Ріелті «В».
Проект рішення: Надати згоду на внесення нерухомого, рухомого 

майна та земельної ділянки ПрАТ «Луга», загальною вартістю 
2 536 100,00 грн., в статутний капітал ТОВ «Ріелті «В», а саме:

- адмінкорпус, загальною площею 398,3 кв.м.
- вентиляційна камера, загальною площею 162,9 кв.м. 
- виробничий корпус, загальною площею 4118,3 кв.м.
- зварна металева будівля, загальною площею 442,1 кв.м.
- котельня і кузня, загальною площею 253,6 кв.м.
- механічна майстерня, експериментальний цех, швейний і коробочний 

цех, загальною площею 2401,2 кв.м.
- склад сировини, загальною площею 1027,4 кв.м.
- будівля їдальні, клуб, бібліотека, загальною площею 751,3 кв.м. 
- магазин «Лужанка», загальною площею 58,9 кв.м.
- земельна ділянка, площею 1,7074 га, що складається із Ділянки-1 – 

кадастровий номер: 0710200000:01:001:1516, площа якої 1,6464 га., 
Ділянки-2 – кадастровий номер: 0710200000:01:001:1517, площа якої 
0,0493 га., Ділянки-3 – кадастровий номер: 0710200000:01:001:1518, 
площа якої 0,0117.

- все рухоме майно Товариства згідно переліку. 
3. Надання повноважень на підписання акту приймання-передачі май-

на до статутного капіталу ТОВ «Ріелті «В». 
Проект рішення: Надати Директору ПрАТ «Луга» Гаркоту Ігорю Богда-

новичу повноваження на підписання від імені ПрАТ «Луга» акту приймання-
передачі нерухомого, рухомого майна та земельної ділянки ПрАТ «Луга» 
до статутного капіталу ТОВ «Ріелті «В». 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 

рік.
5. Звіт Директора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Директора Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства та порядку розподілу при-

бутку і збитків за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік, при-

буток спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«лУГа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРиватНе 

аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СУМСЬКа оБлаСНа 
дРУКаРНя» КоРПоРативНе ПIдПРиЄМСтво даК 
«УКРвидавПолIГРаФIя». 2.Код за ЄДРПОУ: 02468606. 3.Міс-
цезнаходження: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215. 4.Між-
міський код, телефон (0542) 66-35-42, факсу немає. 5.Електронна поштова 
адреса: sod@aft.org.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://sod.sumy.ua/. 
7.Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення. Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Сум-

ська обласна друкарня» від 13.02.2018 (протокол засiдання правлiння ПАТ 
«ДАК «Укрвидавполiграфiя» №13/2/18-3) у зв'язку iз звiльненням припинено 
повноваження ревізора Назаренко Тетяни Миколаївни (перебувала на посадi 
з 01.12.2011) та обрано ревізором Якименко Наталію Василівну строком на 
п’ять років. Вказані особи акцiями товариства не володiють; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову згоду на 
розкриття паспортних даних не надавали, iншi посади, якi Якименко Н.В. 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - начальник сектору фінансового 
планування та внутрішньої звітності фінансового управління Державної 
інноваційної фінансово-кредитної установи.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. в.о.голови правління Гудименко К.Є. 13.02.18

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 
«Спеціалізоване монтажне управління 
№24»

2. Код за ЄДРПОУ 04715664
3. Місцезнаходження 03110, Київ, вул. Солом'янська, 18-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04571) 4-21-73 4-21-75

5. Електронна поштова адреса іnfo@smu24.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://smu24.pat.ua/emіtents/reports/ 
specіal

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів: 15.12.2017; Найменування уповноваженого органу, що його 

прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазна-
ченням, зокрема, їх характеру: кредитні договори на суму до 30000тис.грн. 
з процентною ставкою 25% річних; іпотечні договори на суму до 45000 тис грн. 
кожний; договори застави на суму до 45000тис.грн. кожний, без обмеження 
кількості таких правочинів. У зв'язку із відсутністю в рішенні загальних збо-
рів акціонерів обмежень щодо кількості значних правочинів, які можуть 
укладатись на затверджених умовах, визначити граничну сукупну вартість 
таких правочинів не можливо. Зазначена сукупна вартість значних право-
чинів у розмірі 999999999тис.грн., а також відсоток їх співвідношення до 
вартості активів емітента, зазначені довідково. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 56314 тис. грн; Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1775757.358%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 3863441; Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах:3674377 ; Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:3674377 ; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 .

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова Правління Гуторов Сергій Петрович 
13.02.2018

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«СПеЦІалІЗоваНе МоНтаЖНе УПРавлІННя №24»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «ПолтаваоБлеНеРГо» 
2. Код за ЄДРПОУ 00131819
3. Місцезнаходження 36022 м.Полтава Старий Поділ, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0532 516-359 0532 516-259
5. Електронна поштова адреса kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.poe/pl/ua
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 

Рішення про тимчасове відсторонення (усунення) від здійснення повно-
важень Голови Правління прийнято Наглядовою радою ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» 12.02.2018 р.

Тимчасове відсторонення (усунення) від здійснення повноважень Голови 
Правління Товариства, виконано на підставі Протоколу Засідання Наглядо-
вої ради ПАТ «Полтаваобленерго».

Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (паспорт: серія АЕ номер 
901112 виданий 26.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл.), який займав посаду Голови Правління, припинив повноважен-
ня 12.02.2018р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаді Голови Правління перебував протягом 7 років.
Рішення про відсторонення (усунення) від здійснення повноважень чле-

на Правління, Заступника Голови Правління прийнято Наглядовою радою 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 12.02.2018 року, протокол Засідання Нагля-
дової ради від 12.02.2018 р., наказ № 44-к (розпорядження) про припинення 
трудового договору (контракту) від 12.02.2018р.

Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (паспорт: серія АЕ номер 
818476 виданий 12.09.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетров-
ській обл.), яка займала посаду Член Правління - Заступник Голови Прав-
ління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років
Рішення про відсторонення (усунення) члена Правління, Фінансового дирек-

тора від здійснення повноважень прийнято Наглядовою радою 12.02.2018 р.
Відсторонення (усунення) члена Правління, Фінансового директора Товари-

ства виконано на підставі Протоколу Засідання Наглядової ради 12.02.2018 р., 
Наказу № 67-к від 13.02.2018р.

Посадова особа Стройний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА номер 

253960 виданий 06.08.1996 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.), 
який займав посаду Фінансового директора, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
На вивільнену посаду Фінансового директора інша особа не обрана, не 

призначена.
Рішення про вивільнення Стройного Руслана Вікторовича від виконання 

обов’язків Фінансового директора прийнято на підставі Наказу № 67-к від 
13.02.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Наказу 
№ 67-к від 13.02.2018 р. та Протоколу Засідання Наглядової ради ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» від 12.02.2018 р.

Посадова особа Стойний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА номер 
253960 виданий 06.08.1996 р. Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій 
області), яка займала посаду Фінансовий директор, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
На вивільнену посаду Фінансового директора інша особа не обрана, не 

призначена.
Рішення про обрання тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правлін-

ня Товариства прийнято на підставі Протоколу Засідання Наглядової ради 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 12.02.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Засідання 
Наглядової ради від 12.02.2018 р. , Наказу про призначення т.в.о. Голови 
Правління Товариства № 67-к від 13.02.2018 р. 

Стройний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА номер 253960 виданий 
06.08.1996 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрано на 
посаду Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: необмежений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:ПАТ «ЧЕР-

НІГІВОБЛЕНЕРГО» Фінансовий директор; з 27.05.2016 р. по 25.07.2016 р. 
т.в.о. Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» ; з 25.07.2016  р. 
Фінансовий директор ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

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. Голова Правління 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ ЕНЕРГО»

Засіменко Євген Юрійлвич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПовІдоМлеННя 
акціонерне товариство закритого типу«велМед»
надалі – атЗт «велМед»(код за ЄДРПОУ 21627499)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів АТЗТ «ВЕЛМЕД», які відбудуться «27» березня 2018 року за 
адресою: 03058, м. Київ, провулок Ніжинський, буд. 2-4, літ «а», 
к.  27. Початок зборів о 11.00 год. 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10.00 до 10.45 
«27» березня 2018 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а уповноваженим особам акціонера – документ, що 
посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного 
законодавства України.Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у позачергових загальних зборах«1» вересня 2017р.

Порядок денний: 
1. Про затвердження річного звіту Правління товариства
2. Про розподіл прибудків і збитків Товариства
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Про виконання розпорядження Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку про приведення діяльності АТЗТ «Велмед» 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», ст..20, та ст., 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», щодо випуску 
акцій документарної форми існування в без документарну.

5. Зміна найменування Акціонерного товариства закритого типу 
«Велмед» на Приватне акціонерне товариство «Велмед» та внесення 
відповідних змін до Статуту АТЗТ «Велмед».

6. Про реорганізацію Акціонерного товариства закритого типу 
«ВЕЛМЕД» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою від-
повідальністю.

7. Про утворення комісії з припинення Акціонерного товариства за-
критого типу «ВЕЛМЕД» та перетворення його у товариство з обмеже-
ною відповідальністю.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до 
17-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення поза-
чергових загальних зборів за місцем проведення позачергових за-
гальних зборів АТЗТ «ВЕЛМЕД» у приймальні Президента 
АТЗТ  «ВЕЛМЕД». Будь-який акціонер може запропонувати (письмо-
во Президенту) включення додаткових питань щодо порядку денного 
не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати проведення зборів. По-
садова особа АТЗТ «ВЕЛМЕД», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Нагай М.С

Президент атЗт «велМед» _______________ Заблоцький в.К.
м.п.

аКЦІоНеРНе товаРиСтво ЗаКРитоГо тиПУ «велМед»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонер!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «виШНІвСЬКе СПеЦІалІ-

ЗоваНе РеМоНтНо-БУдІвелЬНе УПРавлІННя»(ідентифікаційний код: 
19405366, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34) (надалі – Товариство) повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 23 березня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 08132, Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Ло-
моносова, будинок 34, другий поверх, кабінет №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних 
зборах відбудеться з 10:00 до 10:50 у день та за місцем проведення річних 
загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах –19 березня 2018 року. 

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо
річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на річних загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

5. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Голови правління.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду.
10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
12. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та вну-

трішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням ді-
яльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні то-
вариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
17. Про обрання Ревізора Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового до-

говору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру 
його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говору (контракту) з Ревізором.

19. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів, укладення 
яких виходить за межі компетенції Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://19405366.infosite.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (12 лютого 2018 року) – 470 408;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
загальних зборів (12 лютого 2018 року) – 435 822; 

Для участі у загальних зборах необхідно надати:
для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); �
для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу  �

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голо-
сування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (їх представники) 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення 
з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 
вул. Ломоносова, буд. 34, офіс 1, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 

(перер ва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Козирев Мико-
ла Юрійович. 

Довідки за телефоном: (067) 575-61-20 – Козирев Микола Юрійович
Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити 

зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можли-
вість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із зміна-
ми в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі 
зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. 
Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством пись-
мово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 
2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше 
дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не 
пізніше ніж за 20 днів (до 01 березня 2018 року включно) до дати прове-
дення Зборів,а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів (до 14 березня 2018 року включно) до дати проведення 
загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акці-
онера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради - незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рі-
шення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або 
нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку 
денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати 
проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до про-
екту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до 
проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прий нято 
тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які 
зазначені вище в цьому повідомленні. 

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припи-
нення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропо-
зиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, 
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція нада-
ється не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. 

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. То-
вариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 
або проектів рішень. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку 
та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також 
у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включен-
ні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається 
акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація 
про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«виШНІвСЬКе СПеЦІалІЗоваНе РеМоНтНо-БУдІвелЬНе УПРавлІННя»
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основнi показники фiнансово-господарськоїдiяльностiпiдприємства 
(тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 52,7 46,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6,5 7,3
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 41,4 36,5
Гроші та їх еквіваленти 4,0 2,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -728,1 -768,7
Власний капітал -581,1 -621,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 117,6 117,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 633,8 667,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 40,6 -55,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 470408 470408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФОРТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 30838106
3. Місцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухівський район, сели-

ще міського типу Козин, вул.Київська, будинок 107Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 251-63-51
5. Електронна поштова адреса: d.pidgaynyy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.skfort.puhi.info
7. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
Згідно отриманого 13.02.2018 року від депозитарію ПАТ "Національ-

ний депозитарій України" зведеного облікового реєстру іменних цінних па-
перів ПрАТ "СК "ФОРТ" станом на 09.02.2018 року, ПрАТ "СК "ФОРТ" (код
за ЄДРПОУ 30838106), місцезнаходження Київська обл., Обухівський
район, селище міського типу Козин, вул.Київська, будинок 107Б повідом-
ляє про зміну власників акцій яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій:

1. Пакет власника акцій-фізичної особи, що входить до складу акціоне-
рів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив
138 116 акцій, зменшився на 76 000 акцій і становить 62 116 акцій, що
складає 7,3657 % голосуючих акцій.

2. Власником 76 000 акцій стало юридична особа - іноземне підпри-
ємство РКЛІН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код нерезидента НЕ
272495), якому належить 9,0121 % голосуючих акцій.

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

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

Голова правління Підгайний Дмитро Григорович 
13.02.2018 року 

Повідомлення про втрату документа 
ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙ-

ОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС-
СТРАТЕГІЧНИЙ" 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" (далі - Фонд)

(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000, код
ЄДРІСІ 211999)

Ліквідаційна комісія  повідомляє про втрату оригіналу примірника Змін
до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікова-
ного пайового інвестиційного фонду "Альтус-Стратегічний", які були зат-
верджені рішенням Загальних зборів учасників ТОВ "КУА "АЛЬТУС АС-
СЕТС АКТІВІТІС"  (протокол №87 від 08.02.2010р.) та  зареєстровані Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р. 

Голова Ліквідаційної комісії 
С.О. Пустельник

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

хомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок

1Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-34-50  -
5. Електронна поштова адреса: Karina.Gajdash@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/about/ma-
nagement/corp

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

II. Текст повідомлення
1. На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК" припинено повноваження Пахачук Галини Данилiвни як
Виконуючого обвязки Голови Правлiння Банку.

Посадова особа перебуває на посадi Першого заступника Голови
Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01.12.2017 строком до 17.01.2022
року на пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", що проводилось для прийняття рiшень шляхом заоч-
ного голосування вiд 27.11.2017 (посадовою особою не надано згоду на
розкриття паспортних даних).

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти
рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Де-
партаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв Ук-
раїни, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової по-
лiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової
полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, заступник Голови Правлiння
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Пер-
ший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Посадова особа виконувала обов'язки Голови Правлiння з
25.07.2017.

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

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у вiдповiд-
ностi до чинного законодавства України.

2. На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" Петр Крумханзл з 12 лютого 2018 року приступив до ви-
конання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння Банку. 

Петра Крумханзла призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" на пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової Ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось шляхом заочного голосування
10 сiчня 2018 року, з дня отримання письмової згоди на це Нацiональ-
ного банку України (посадовою особою не надано згоду на розкриття
паспортних даних).

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

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiд-
ностi до чинного законодавства України.

Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї
дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних
питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий дирек-
тор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному
товариствi "Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал", Клагенфурт, Австрiя
(з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство "Гета
Ессет Резолушн"); член правлiння з операцiйних питань, член правлiн-
ня з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ "Гоум Кредiт Консьюмер
Файненс Ко.", Тяньцзiнь, Китай.

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 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
Крумханзл Петр

13.02.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТ"
(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою за адресою:

08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-
Б , повідомляє, що чергові річні загальні збори  акціонерів Товариства від-
будуться 23 березня 2018 року об 14:00 год. за адресою: 08711, Київс-
ька область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19 березня 2017 р.

Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується о 13:45
у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та належним чином оформлену дові-
реність.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ
"СК "ФОРТ" за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності То-
вариства у 2018 році.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "ФОРТ" за 2017 рік.
4. Звіт Ревізора за 2017 рік та висновки Ревізора по річному звіту та

балансу Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,

Правління та Ревізора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах

буде проводитися за адресою проведення загальних зборів 23.03.2018
року з 13-00 до 13-45. Для участі у загальних зборах необхідно мати при
собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на пра-
во представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19.03.2018 р. Акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у
робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 08711, Київська область, Обухівс-
ький район смт. Козин, вул. Київська 107-Б, зал 1. 

Контактна особа - Підгайний Дмитро Григорович, т. (050) 443-36-43.
Крім того за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій фор-
мі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів. 

Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то во-
ни будуть надруковані в газеті "Відомості НКЦПФР" не менш ніж за 10 днів
до дати проведення зборів. Повідомлення про проведення загальних збо-
рів розміщено на власному сайті Товариства http://www.skfort.puhi.info.  

Телефон для довідок: т. (050) 443-36-43
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

Наглядова рада Товариства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11 740 11 765
Основні засоби 1 8
Довгострокові фінансові інвестиції 11549 11 549
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 130 139
Власний капітал 11 655 11 682
Статутний капітал 8 433 8 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 399 2 426
Довгострокові зобов’язання 64 63
Поточні зобов’язання 21 20
Чистий прибуток (збиток) (-27) (-4)
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну
просту акцію(грн.) - -

Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних
акцій, викупле-
них протягом пе-
ріоду (шт.)

загальна номінальна вартість - -

у відсотках від статутного
капіталу - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду -

Вартість чистих активів 11 655 11 682

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХІМДИВІЗІОН" 
(код за ЄДРПОУ 34059188) повідомляє, що Повідомлення про прове-

дення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" доповнюється
основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік.: 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2017 рік  (тис. грн.):

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

Найменування показника

Попередній
період

(2016рік),
тис.грн.

Звітний пері-
од 

(2017 рік),
тис. грн.

Усього активів 111693 142599
Основні засоби                                              32930 42434
Довгострокові фінансові інвестиції 12000 12000
Запаси 36511 54434
Сумарна дебіторська заборгованість 16976 17908
Грошові кошти та їх еквіваленти 13276 15823
Нерозподілений прибуток 49912 72744
Власний капітал 2774 1926
Статутний капітал 45437 45437
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 13570 22492

Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 21748 18860

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1817500 1817500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.) 0,0119 0,0103
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРиватНе 

аКЦIоНеРНе товаРиСтво «видавНиЦтво «Пол-
тава» КоРПоРативНе ПIдПРиЄМСтво даК 
«УКРвидавПолIГРаФIя». 2.Код за ЄДРПОУ: 05905711. 3.Міс-
цезнаходження: 36020 м. Полтава вул. Котляревського, 38/40. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: 050-106-00-05. 5.Електронна поштова адреса: izdpol@
emitent.net.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: http:// 05905711.infosite.com.ua/. 
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення. Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Ви-

давництво «Полтава» від 13.02.2018 (протокол засiдання правлiння 
ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» №13/2/18-2) у зв'язку iз звiльненням при-
пинено повноваження ревізора Назаренко Тетяни Миколаївни (перебувала 
на посадi з 13.04.2011) та обрано ревізором Якименко Наталію Василівну 
строком на 5 років. Вказані особи акцiями товариства не володiють; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмову 
згоду на розкриття паспортних даних не надавали, iншi посади, якi Якимен-
ко Н.В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - начальник сектору фінан-
сового планування та внутрішньої звітності фінансового управління Дер-
жавної інноваційної фінансово-кредитної установи.

III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. директор Гудименко К.Є. 13.02.18

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСЬКий ЦеНтР оБСлУГовУваННя 

ПаСаЖиРІв На ЗалІЗНичНоМУ тРаНСПоРтІ 
УКРаЇНи»

(далі за текстом також – ПАТ «УЦОП» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 
31485055, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шев-
ченка, 38/40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 20 березня 2018 
року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка, 38/40, готель «Експрес», 4-й поверх, конференц зал.

Проект порядку денного Загальних Зборів: 
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства 

за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, 

передбачених законом.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Това-

риства в новій редакції.
10. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, 

виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх 
у новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 

12. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

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

15 Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії Товариства.

16. Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація із 

проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку 
денного Загальних Зборів: ucop.info

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення Загальних зборів, а саме на 24.01.2018 року, загальна 
кількість акцій складає 506 660 штук простих акцій, з них кількість голосуючих 
акцій становить 472 402 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Збо-
рів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних Зборів та з проектом договору про викуп товариством 
акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України 
«Про акціонерні товариства», у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., за 
місцезнаходженням Товариства – Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 
38/40-а каб.№16. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами є Генеральний директор Товариства – Маркелов Олександр 
Анатолiйович, тел. (044) 503-30-72.. Телефон для довідок (044) 503-30-63.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 

денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником ак-
ціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У 
разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 
товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів по-
відомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також 
проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах 
Товариства здійснюватиметься 20.03.2018 року за місцем їх проведення з 
10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
Зборах Товариства – 24-00 година 14.03.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповід-
ну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах , видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдан-
ня щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання дові-
реності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає 
право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль-
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Пат «УЦоП»
основні показники фінансово-господарської діяльності Пат «УЦоП» 

(тис. грн.)

Найменування показника період
2017 рік* 2016 рік

Усього активів 95647 91949
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51234 51491
Запаси 1610 882
Сумарна дебіторська заборгованість 5836 2749
Гроші та їх еквіваленти 327 319
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9504 6144
Власний капітал 54565 54776
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5067 5067
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20641 20709
Поточні зобов'язання і забезпечення 5870 5253
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3360 (574)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 506660 506660
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 6,63167 (1,13291)

* - Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.
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ПовІдоМлеННя
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«РІвНеГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 33027, 
Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4, повідом-
ляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – «Загальні збори Товариства») 22 березня 2018 року об 11.00 
годині за адресою: м. Рівне, вул. Івана вишенського, 4 (в актовому 
залі товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, по-
чаток реєстрації - о 10.00, закінчення реєстрації - о 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 16 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного  
Загальних зборів товариства:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена за-
конодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: 
https://rv.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това-
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Рівне, 
вул. Івана Вишенського, 4 (юридичне управління, кім. 25), щоденно (крім 
суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. 
до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також 
у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства. 
Контактна особа – Дума Олег Васильович. Довідки за телефоном 
(0362) 283461.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції 

щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). 
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення 
змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідо-
мляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Това-
риства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер 
повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голо-
сування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів 
Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потріб-
но проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства ак-
ціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо 
для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представ-
ників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представ-
ником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 141 400 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 1 120 625 шт.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1 525 355 1 406 864 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 252 953  248 616
Запаси 7 119 7 159 
Сумарна дебіторська заборгованість 1 182 465  1 055 069
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 052  37 210
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(161 250) (150 682)

Власний капітал 62 378  71 734
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

17 121 17 121

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 97 369 93 929 
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 365 608  1 241 201
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(11 400) (11 505) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 141 400 1 141 400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

(9,99) (10,08)

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

 Пат «РІвНеГаЗ»

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтачаННЮ та ГаЗиФІКаЦІЇ 
«РІвНеГаЗ»
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ПовІдоМлеННя
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ЖитоМиРГаЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 10002, 
Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 
буд. 35, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 21 березня 2018 року 
о 13.00 годині за адресою: м. Житомир, Замковий Майдан, 5/8, перший 
поверх (приміщення залу лобі готелю «Reikartz Житомир»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде 
здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок 
реєстрації - о 12.00, закінчення реєстрації - о 12.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства - 15 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних 
зборів товариства:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумка-

ми 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 

рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвер-
дження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової 
ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної 
комісії Товариства.

19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 17.09.2012 р. 
№КПП-615 за 2017 рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена зако-
нодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: https://zt.104.
ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, 
акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Това-
риства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 10002, Україна, 
Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35 
(кім. 504), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів 
Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за по-
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова 
правління Товариства. Контактна особа – фахівець з корпоративних від-
носин Ясінська Олександра Володимирівна. Довідки за телефоном (0412) 
34-44-72.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять-
ся не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Това-

риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів 
у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). 
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення 
змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідом-
ляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Това-
риства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер по-
винен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та від-
повідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством Украї-
ни. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвід-
чуватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридич-
ної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 
її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах То-
вариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замі-
нити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання до-
віреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 
не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана піз-
ніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здій-
снюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представ-
ником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 160972 шт., загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Това-
риства складає 148184 шт.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2016 - 2017рр. (тис. грн.).

Найменування показника період
2017р.* 2016р.

Усього активів 1 542 195 1 435 472 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 311 540 293 597 
Запаси 24 874  24 328
Сумарна дебіторська заборгованість 989 383 958 866 
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 533 46 406 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(170 424) (136 086)

Власний капітал 132 393 166 731 
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

241 241 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 88 700 93 645 
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 321 102 1 175 096 
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток) 

(37 671) (30 477) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 160 972 160 972
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

(234,022) (189,331)

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства. 

 Пат «ЖитоМиРГаЗ»

ПУБлІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтачаННЮ та ГаЗиФІКаЦІЇ 
«ЖитоМиРГаЗ»
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«ЗатвеРдЖеНо»
Наглядовою радою

Прат «дНІПРо МотоР ІНвеСт»
Протокол № 1 від12.02.2018

ПовІдоМлеННя
про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «дНІПРо МотоР 
ІНвеСт» (Код ЄдРПоУ14298457)

03134, м. Київ, вул. якутська, буд. 14 
(далі – товариство)

ЗБоРи товаРиСтва ПРоводятЬСя:
дата: 19 березня 2018 року
чаС: 10-00
МІСЦе: м. Київ, вул. Якутська, буд. 14, 2 поверх, кімната 202
РеЄСтРаЦІя аКЦІоНеРІв:
ПочатоК: 9-00
ЗаКІНчеННя: 9-45
дата СКладеННя ПеРелІКУ аКЦІоНеРІв, яКІ МаЮтЬ ПРаво На 

УчаСтЬ У ЗБоРаХ:
13 березня 2018 року, станом на 24 годину

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря 
Зборів, Лічильної комісії Зборів). 
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства 
про результати діяльності за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2017 рік.
7. Припинення діяльності колегіального Виконавчого органу Товариства 
та створення одноосібного Виконавчого органу Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень  Генерального 
директора Товариства.
9. Обрання Директора Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту 
Товариства в новій редакції.
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
15. Наділення повноваженнями.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи ФІНаНСово — ГоСПодаРСЬКоЇ 
дІялЬНоСтІ товаРиСтва За 2017 рік.  

(тис.грн.)

Найменування показника Звітний  
період 

Попередній 
період

Усього активів  94797 97452
Основні засоби  45945 44924
Довгострокові фінансові інвестиції  25151 25151
Запаси 11738 7538
Сумарна дебіторська заборгованість  9987 18238
Грошові кошти та їх еквіваленти 1976 1601
Нерозподілений прибуток 15080 14493
Власний капітал 223 223
Статутний капітал 406 406
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 79088 82330
Чистий прибуток (збиток) 1182 1675
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

73 72

ПеРелІК ПитаНЬ РаЗоМ З ПРоеКтоМ РІШеНЬ (КРІМ 
КУМУлятивНоГо ГолоСУваННя) щодо КоЖНоГо З ПитаНЬ, 

вКлЮчеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря 
Зборів, Лічильної комісії Зборів).
Проект рішення: Обрати Головою Зборів Товариства Цмеха Олександра 
Вікторовича. Обрати Секретарем Зборів Товариства Тепленко Оксану Вік-
торівну. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова
Лічильної комісії – Площенюк Олександр Леонідович, Член Лічильної комі-
сії – Чехун Лілія Олександрівна.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директо-
ра Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про 
результати діяльності за 2017 рік
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-
риства про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про резуль-
тати діяльності за 2017 рік
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства 
про результати діяльності за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати ді-
яльності за 2017 рік
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 
рік. 
6. Розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Частину чистого прибутку Товариства за 2017 рік в роз-
мірі 1 181 600 (один мільйон сто вісімдесят одну тисячу шістсот) гривень 
00 копійок направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Ви-
плату дивідендів здійснити, пропорційно кількості належних кожному 
акціо неру акцій у розрахунку 1181 (одна тисяча сто вісімдесят одна) грив-
ня 60 (шістдесят) копійок на одну акцію. Іншу частину чистого прибутку 
Товариства не розподіляти та залишити в розпорядженні Товариства, на-
правивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності. 
7. Припинення діяльності колегіального Виконавчого органу та створення 
одноосібного Виконавчого органу.
Проект рішення:  Припинити діяльність колегіального Виконавчого органу 
Товариства – Дирекції Товариства та створити одноосібний Виконавчий 
орган Товариства – Директор Товариства.                                  
8. Прийняття рішення про припинення повноважень  Генерального дирек-
тора Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження Генерального Ди-
ректора Андріїшена Сергія Анатолійовича з 19.03.2018.
9. Обрання Директора Товариства.
Проект рішення: Питання пов’язано з кумулятивним голосуванням.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови та членів 
Наглядової ради Товариства з 19.03.2018. 
11.Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення: Питання пов’язано з кумулятивним голосуванням.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-
нами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів на на-
дання послуг із виконання повноважень голови та членів Наглядової ради 
та встановлення розміру їх винагороди відповідно до проектів договорів, 
запропонованих Товариством. 2) Уповноважити Директора Товариства на 
підписання договорів  з головою та членами Наглядової ради Товари-
ства. 
13. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Това-
риства в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Ста-
тут Товариства в новій редакції. 
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товари-
ства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, По-
ложення про Наглядову раду Товариства, Положення про Директора То-
вариства та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 
15. Наділення повноваженнями.
Проект рішення: Уповноважити Голову Зборів та секретаря Зборів, підпи-
сати нову редакцію Статуту Товариства, в тому числі в органах нотаріату. 
Уповноважити Директора Товариства здійснити всі необхідні дії для дер-
жавної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін до 
відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 
правом передоручення наданих повноважень третім особам.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «дНІПРо МотоР ІНвеСт»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32, 15 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРа-

Хова КоМПаНІя «аКв ГаРаНт» (код за ЄДРПОУ 22887185). 
Місцезнаходження – 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 67. Телефон (факс) – (044) 
454-75-25. Електронна поштова адреса – yaroslav@garant.kiev.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет - www.akv-garant.ua. Вид особливої інформації – 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 08.02.18р. відбулися наступні 

зміни у складі посадових осіб:
1) припинені повноваження за згодою сторін: голова правління Ромасе-

вич Ярослав Васильович, термін перебування на посаді – 6 років, розмір 
пакету акцій 24%; член правління, заступник голови правління Жук Альвіна 
Саввічна, термін перебування на посаді – 1 рік, пакетом акцій не володіє; 
член правління, головний бухгалтер Конько Алла Володимирівна, термін 
перебування на посаді – 4 роки, пакетом акцій не володіє;

2) призначені на посаду терміном на 5 років: голова правління Чорна 
Галина Валеріївна, розмір пакету акцій 24%, інші посади, які обіймала про-
тягом останніх 5 років – директор ТОВ «Укртранснафтосервіспром»; член 
правління, заступник голови правління Атанов Дмитрій Валерійович, пакетом 
акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – дирек-
тор ТОВ «Адван-папір»; член правління, головний бухгалтер Атанов Юрій 
Валерійович, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом 
останніх 5 років – заступник голови правління Благодійного фонду «Древ-
ляни», директор Благодійної організації «Український БФ підтримки обда-
рованих дітей», заступник голови ТОВ «Енергомонтаж-21». 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних.

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

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

Голова правління  чорна Г.в. 08.02.18р.

адРеСа влаСНоГо веБ-СайтУ,  
На яКоМУ РоЗМІщеНа ІНФоРМаЦІя З ПРоеКтоМ РІШеНЬ 

щодо КоЖНоГо З ПитаНЬ,  
вКлЮчеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо,  

а таКоЖ ІНФоРМаЦІя вІдПовІдНо  
до ч. 4 Ст. 35 ЗаКоНУ УКРаЇНи  

«ПРо аКЦІоНеРНІ товаРиСтва»:
www.dmi.com.ua
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами):
СтРоК: з 12 лютого 2018 року по 19 березня 2018 року включно
МІСЦе: м. Київ, вул. Якутська, буд. 14, 2 поверх, кім. 202
чаС: з 9:00 до 18:00 у робочі дні
вІдПовІдалЬ-
На оСоБа:

Генеральний директор  Андріїшен С.А.

ПРава, НадаНІ аКЦІоНеРаМ вІдПовІдНо  
до виМоГ Статей 36 та 38 ЗаКоНУ УКРаЇНи «ПРо аКЦІоНеРНІ 

товаРиСтва»
1. Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайоми-
тись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 
м. Київ, вул. Якутська, 14, в приміщенні Товариства на 2 поверсі, кім. № 202, 
а в день проведення Зборів в місці їх проведення. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Андрії-
шен С.А.
2. Акціонери до дати проведення Зборів мають право подавати Товари-
ству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов’язане на-
дати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством 
порядку.
3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищува-
ти кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів 
до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня Зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 

типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства.
4. Акціонер має право оскаржити до суду рішення про відмову у включен-
ня його пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариства.

ПоРядоК УчаСтІ та ГолоСУваННя  
На ЗБоРаХ За довІРеНІСтЮ

1. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади
2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими до-
кументами.
3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.
4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Зборах декільком своїм представникам.
5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Зборах Товариства.
6. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не ви-
ключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.
7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для учас-
ті у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідо-
мивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, 
або взяти участь у Зборах особисто.
8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана піз-
ніше.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«НІКоПолЬСЬКий Завод теХНолоГІчНоГо 

оСНащеННя»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» 
Код за ЄдРПоУ: 31760880 
Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Ніко-

поль, проспект Трубників, будинок 56 
Міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-87-02 
електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.nzto.com.ua/emitent/ 
вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
12.02.2018 року, на підставі наказу Товариства, у складі посадових осіб 

емітента відбулися наступні зміни:

1. Звільнено: Зуєв Олексій Дмитрович, паспорт СЮ № 107949 виданий 
11.09.2008 року Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області, 
Головний бухгалтер, перебував на посаді з 03.04.2017 року до 12.02.2018 
року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета 
акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., звільнено у зв’язку 
з поданням заяви, підставою звільнення є наказ Товариства від 12.02.2018 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Призначено: Шпильова Марія Вікторівна, паспорт АО №003988 виданий 
13.12.2011 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, 
Головний бухгалтер, призначено з 13.02.2018 року на невизначений термін, 
протягом останніх п’яти років обіймала посади: провідний бухгалтер, бухгалтер; 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, 
яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою призначення є 
наказ Товариства від 12.02.2018 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління  атанасов артем Юрійович.
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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)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФОРТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 30838106
3. Місцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухівський район, сели-

ще міського типу Козин, вул.Київська, будинок 107Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 251-63-51
5. Електронна поштова адреса: d.pidgaynyy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.skfort.puhi.info
7. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
Згідно отриманого 13.02.2018 року від депозитарію ПАТ "Національ-

ний депозитарій України" зведеного облікового реєстру іменних цінних па-
перів ПрАТ "СК "ФОРТ" станом на 09.02.2018 року, ПрАТ "СК "ФОРТ" (код
за ЄДРПОУ 30838106), місцезнаходження Київська обл., Обухівський
район, селище міського типу Козин, вул.Київська, будинок 107Б повідом-
ляє про зміну власників акцій яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій:

1. Пакет власника акцій-фізичної особи, що входить до складу акціоне-
рів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив
138 116 акцій, зменшився на 76 000 акцій і становить 62 116 акцій, що
складає 7,3657 % голосуючих акцій.

2. Власником 76 000 акцій стало юридична особа - іноземне підпри-
ємство РКЛІН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код нерезидента НЕ
272495), якому належить 9,0121 % голосуючих акцій.

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

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

Голова правління Підгайний Дмитро Григорович 
13.02.2018 року 

Повідомлення про втрату документа 
ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙ-

ОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС-
СТРАТЕГІЧНИЙ" 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" (далі - Фонд)

(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000, код
ЄДРІСІ 211999)

Ліквідаційна комісія  повідомляє про втрату оригіналу примірника Змін
до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікова-
ного пайового інвестиційного фонду "Альтус-Стратегічний", які були зат-
верджені рішенням Загальних зборів учасників ТОВ "КУА "АЛЬТУС АС-
СЕТС АКТІВІТІС"  (протокол №87 від 08.02.2010р.) та  зареєстровані Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р. 

Голова Ліквідаційної комісії 
С.О. Пустельник

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

хомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок

1Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-34-50  -
5. Електронна поштова адреса: Karina.Gajdash@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/about/ma-
nagement/corp

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

II. Текст повідомлення
1. На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК" припинено повноваження Пахачук Галини Данилiвни як
Виконуючого обвязки Голови Правлiння Банку.

Посадова особа перебуває на посадi Першого заступника Голови
Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01.12.2017 строком до 17.01.2022
року на пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", що проводилось для прийняття рiшень шляхом заоч-
ного голосування вiд 27.11.2017 (посадовою особою не надано згоду на
розкриття паспортних даних).

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти
рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Де-
партаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв Ук-
раїни, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової по-
лiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової
полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, заступник Голови Правлiння
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Пер-
ший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Посадова особа виконувала обов'язки Голови Правлiння з
25.07.2017.

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

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у вiдповiд-
ностi до чинного законодавства України.

2. На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" Петр Крумханзл з 12 лютого 2018 року приступив до ви-
конання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння Банку. 

Петра Крумханзла призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" на пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової Ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось шляхом заочного голосування
10 сiчня 2018 року, з дня отримання письмової згоди на це Нацiональ-
ного банку України (посадовою особою не надано згоду на розкриття
паспортних даних).

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

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiд-
ностi до чинного законодавства України.

Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї
дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних
питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий дирек-
тор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному
товариствi "Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал", Клагенфурт, Австрiя
(з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство "Гета
Ессет Резолушн"); член правлiння з операцiйних питань, член правлiн-
ня з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ "Гоум Кредiт Консьюмер
Файненс Ко.", Тяньцзiнь, Китай.

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 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
Крумханзл Петр

13.02.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТ"
(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою за адресою:

08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-
Б , повідомляє, що чергові річні загальні збори  акціонерів Товариства від-
будуться 23 березня 2018 року об 14:00 год. за адресою: 08711, Київс-
ька область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19 березня 2017 р.

Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується о 13:45
у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та належним чином оформлену дові-
реність.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 

2. Річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ
"СК "ФОРТ" за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності То-
вариства у 2018 році.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "ФОРТ" за 2017 рік.
4. Звіт Ревізора за 2017 рік та висновки Ревізора по річному звіту та

балансу Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,

Правління та Ревізора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах

буде проводитися за адресою проведення загальних зборів 23.03.2018
року з 13-00 до 13-45. Для участі у загальних зборах необхідно мати при
собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на пра-
во представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19.03.2018 р. Акціонери можуть ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у
робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 08711, Київська область, Обухівс-
ький район смт. Козин, вул. Київська 107-Б, зал 1. 

Контактна особа - Підгайний Дмитро Григорович, т. (050) 443-36-43.
Крім того за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій фор-
мі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів. 

Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то во-
ни будуть надруковані в газеті "Відомості НКЦПФР" не менш ніж за 10 днів
до дати проведення зборів. Повідомлення про проведення загальних збо-
рів розміщено на власному сайті Товариства http://www.skfort.puhi.info.  

Телефон для довідок: т. (050) 443-36-43
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

Наглядова рада Товариства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11 740 11 765
Основні засоби 1 8
Довгострокові фінансові інвестиції 11549 11 549
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 130 139
Власний капітал 11 655 11 682
Статутний капітал 8 433 8 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 399 2 426
Довгострокові зобов’язання 64 63
Поточні зобов’язання 21 20
Чистий прибуток (збиток) (-27) (-4)
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну
просту акцію(грн.) - -

Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних
акцій, викупле-
них протягом пе-
ріоду (шт.)

загальна номінальна вартість - -

у відсотках від статутного
капіталу - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду -

Вартість чистих активів 11 655 11 682

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХІМДИВІЗІОН" 
(код за ЄДРПОУ 34059188) повідомляє, що Повідомлення про прове-

дення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" доповнюється
основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік.: 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2017 рік  (тис. грн.):

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

Найменування показника

Попередній
період

(2016рік),
тис.грн.

Звітний пері-
од 

(2017 рік),
тис. грн.

Усього активів 111693 142599
Основні засоби                                              32930 42434
Довгострокові фінансові інвестиції 12000 12000
Запаси 36511 54434
Сумарна дебіторська заборгованість 16976 17908
Грошові кошти та їх еквіваленти 13276 15823
Нерозподілений прибуток 49912 72744
Власний капітал 2774 1926
Статутний капітал 45437 45437
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 13570 22492

Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 21748 18860

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1817500 1817500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.) 0,0119 0,0103
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Приватне акціонерне товариство «Харківський завод «оргтехніка»
(код за ЄДРПОУ 00225911, місцезнаходження: 61001, м. Харків,  

проспект Гагаріна, 20)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів 

акціонерів, 
які відбудуться 21 березня 2018 р. о 15:00 год 

за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 20, 2 поверх, кімната № 2-17.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-

ведення зборів з 14:15 до 14:45 год.
ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо  

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забез-

печення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. 
11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 18094 17093
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12588 13239
Запаси 318 162
Сумарна дебіторська заборгованість 929 1157
Гроші та їх еквіваленти 3430 1557
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1107 252
Власний капітал 16829 16373
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5398 5398
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1255 720
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 700 252

Середньорічна кількість акцій (шт.) 89973 89973
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

7,66896 2,80084

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 15 березня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://orgtehnika.nr-avers.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів  
з матеріалами загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків, 
вул. Гагаріна, 20, кімн. № 2-10. бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 
до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - Головний бухгалтер Федоріна Г.А. 

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ 
що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не 
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, 
якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити 
свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Тел. для довідок: (057) 732-31-39 
Наглядова рада Прат «Харківський завод «оргтехніка»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ХаРКІвСЬКий Завод «оРГтеХНІКа»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДОНЕЦЬККОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 00191112
3. Місцезнаходження 87534, м. Марiуполь ,  

пр. Нахiмова, буд. 116, корпус А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(062) 387-32-30 (062) 387-32-30

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

https://00191112.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬККОКС» 

(надалi - Товариство або Емiтент) 09.02.2018 року отримано вiд Цен-
трального депозитарiю Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних 
паперiв Товариства станом на 05.02.2018 року, вiдповiдно до якого пакет 
Акцiонер Метiнвест Б.В.(Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697, 
мiсцезнаходження: Nassaulaan, буд.2А, оф.2514JS, ’s-Gravenhage, the 
Netherlands) збiльшився, але становить не менше 10 вiдсоткiв простих 
акцiй, а саме:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства 
збiльшився з 56,284593% до 56,346803%;

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства збiльшився з 58,232890% до 58,2595694%.

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 Зайцева Т. В.
виконуюча обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.02.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «доНеЦЬККоКС»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Закон №2210-VIII: зміни до розкриття 
інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) працює над впровадженням норм За-
кону України щодо спрощення ведення бізнесу та за-
лучення інвестицій емітентами цінних паперів від 
16.11.2017 року № 2210-VIII в свої нормативні акти.

Блок щодо розкриття інформації емітентами цінних 
паперів передбачає внесення змін до чинних документів 
та розробку нових нормативних документів.

Зміни буде внесено в такі нормативно-правові акти Комісії:

– Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів від 03.12.2013 року №2826, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 року за 
№2180/24712, зокрема, щодо порядку і форми розкриття 
календарного плану, а також вимоги щодо його змісту;

– Положення про подання адміністративних даних 
та інформації у вигляді електронних документів до 
НКЦПФР від 13.05.2011 року №492, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.06.2011 року за 
№789/19527;

– Положення щодо порядку взаємодії осіб, що 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФОРТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 30838106
3. Місцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухівський район, сели-

ще міського типу Козин, вул.Київська, будинок 107Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 251-63-51
5. Електронна поштова адреса: d.pidgaynyy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.skfort.puhi.info
7. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення
Згідно отриманого 13.02.2018 року від депозитарію ПАТ "Національ-

ний депозитарій України" зведеного облікового реєстру іменних цінних па-
перів ПрАТ "СК "ФОРТ" станом на 09.02.2018 року, ПрАТ "СК "ФОРТ" (код
за ЄДРПОУ 30838106), місцезнаходження Київська обл., Обухівський
район, селище міського типу Козин, вул.Київська, будинок 107Б повідом-
ляє про зміну власників акцій яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій:

1. Пакет власника акцій-фізичної особи, що входить до складу акціоне-
рів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив
138 116 акцій, зменшився на 76 000 акцій і становить 62 116 акцій, що
складає 7,3657 % голосуючих акцій.

2. Власником 76 000 акцій стало юридична особа - іноземне підпри-
ємство РКЛІН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код нерезидента НЕ
272495), якому належить 9,0121 % голосуючих акцій.

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

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

Голова правління Підгайний Дмитро Григорович 
13.02.2018 року 

Повідомлення про втрату документа 
ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙ-

ОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС-
СТРАТЕГІЧНИЙ" 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" (далі - Фонд)

(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000, код
ЄДРІСІ 211999)

Ліквідаційна комісія  повідомляє про втрату оригіналу примірника Змін
до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікова-
ного пайового інвестиційного фонду "Альтус-Стратегічний", які були зат-
верджені рішенням Загальних зборів учасників ТОВ "КУА "АЛЬТУС АС-
СЕТС АКТІВІТІС"  (протокол №87 від 08.02.2010р.) та  зареєстровані Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р. 

Голова Ліквідаційної комісії 
С.О. Пустельник

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

хомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок

1Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-34-50  -
5. Електронна поштова адреса: Karina.Gajdash@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/about/ma-
nagement/corp

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

II. Текст повідомлення
1. На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК" припинено повноваження Пахачук Галини Данилiвни як
Виконуючого обвязки Голови Правлiння Банку.

Посадова особа перебуває на посадi Першого заступника Голови
Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01.12.2017 строком до 17.01.2022
року на пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", що проводилось для прийняття рiшень шляхом заоч-
ного голосування вiд 27.11.2017 (посадовою особою не надано згоду на
розкриття паспортних даних).

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти
рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Де-
партаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв Ук-
раїни, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової по-
лiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової
полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, заступник Голови Правлiння
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Пер-
ший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Посадова особа виконувала обов'язки Голови Правлiння з
25.07.2017.

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

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у вiдповiд-
ностi до чинного законодавства України.

2. На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" Петр Крумханзл з 12 лютого 2018 року приступив до ви-
конання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння Банку. 

Петра Крумханзла призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" на пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової Ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось шляхом заочного голосування
10 сiчня 2018 року, з дня отримання письмової згоди на це Нацiональ-
ного банку України (посадовою особою не надано згоду на розкриття
паспортних даних).

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

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiд-
ностi до чинного законодавства України.

Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї
дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних
питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий дирек-
тор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному
товариствi "Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал", Клагенфурт, Австрiя
(з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство "Гета
Ессет Резолушн"); член правлiння з операцiйних питань, член правлiн-
ня з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ "Гоум Кредiт Консьюмер
Файненс Ко.", Тяньцзiнь, Китай.

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 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
Крумханзл Петр

13.02.2018 р.

ПРат «ГаЗтеК» (код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 
04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11, Прат «ГаЗтеК», 
засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 
205 58 91, e-mail: office@gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових 
забезпечених облігацій серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. одна 
облігація (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
№ 233/2/2014 від 24.11.2014 р.), строком обігу облігацій по 06.09.2029 
року. 

Наказом директора емітента за № 12/02-змВ від 12.02.2018 року прий-
нято рішення на чотирнадцятий відсотковий період (з 09.03.2018 р. по 
07.06.2018 р.) залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що 
відповідає положенням Проспекту емісії облігацій.

вельмишановний акціонеру!
ПовІдоМлеННя 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ГаЗтеК» 

2. Місцезнаходження 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11
3. Код за ЄДРПОУ 31815603
4. Міжміський код та телефон, факс (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, 
5. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://gaztek.prat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

Наказом директора ПрАТ «Газтек» вiд 07.02.2018 р №9-К на посаду головно-

го бухгалтера за сумісництвом призначено Суркова Михайла Михайловича (не 
надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад в 
емiтентi Сурков М.М. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – 
рішення виконавчого органу ПрАТ «Газтек» за заявою Суркова М.М. про прий няття 
на роботу на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Газтек» за сумісництвом. Строк, 
на який призначено особу, необмежено (безстроково). За останні три роки своєї 
діяльності Сурков М.М. обіймав посади директора операційного, заступника 
директора по фінансах. За основним місцем роботи обіймає посаду заступника 
директора по фінансах з виконанням обов’язків головного бухгалтера у ТзОВ «Кар-
патська горілчана компанія». Ведення бухгалтерського обліку і складання фінан-
сової звітності покладається на призначену особу з 07.02.2018 р. 

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Директор 

ПрАТ «ГАЗТЕК»
_________ 

(підпис)
Марчук Олександр Миколайович 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.02.2018 р.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеР-
Не товаРиСтво 
 "ГНІваНСЬКий Завод 
СПеЦЗалІЗоБетоНУ"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, 

Вінницька обл. Промислова, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість

II. текст повідомлення
Рішенням Акціонера (правління ПАТ «Укрзалізниця») ПрАТ «Гніван-

ський завод СЗБ» від 07.02.2018 року №71-5/7-1, отриманого 14.02.2018 
року вирішено попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонер-
ним товариством «Гніванський завод спецзалізобетону» правочинів з 
ПАТ «Укр залізниця», регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця» та філія-
ми ПАТ «Укр залізниця», предметом яких є поставка продукції виробничо-
технічного призначення власного виробництва, протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення. Сукупна гранична вартість Правочинів 
складе не більше 350 млн. грн., з урахуванням ПДВ. Укладання та вико-
нання Правочинів не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення 
загальними зборами та/або наглядовою радою ПрАТ «Гніванський завод 
СЗБ».

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 Онищенко І.М.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.02.14
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394(044) 4983816 (044) 4983815

НОВИНИ
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зобов’язані розкривати інформацію на фондовому 
ринку, з особою, уповноваженою НКЦПФР на розмі-
щення інформації в загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії про ринок цінних паперів від 
12.03.2013 року №311, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 02.04.2013 року за №540/23072. Доку-
мент буде змінено з метою реалізації можливості розмі-
щення в загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії (https://stockmarket.gov.ua) Повідомлень акціонерів 
про проведення позачергових загальних зборів та Пові-
домлень про намір придбання значного пакета акцій, пе-
редбачених статтями 47 та 64 Закону України «Про акці-
онерні товариства»;

Комісія планує розробити новий документ щодо по-
дання інформації особами, які провадять діяльність 
з подання звітності та/або адміністративних даних 
до НКЦПФР.

Нагадаємо, з метою реалізації норм Закону від 
16.11.2017 року № 2210-VIII зміни відбудуться з таких 
п‘яти напрямків:

Блок 1. Здійснення емісії цінних паперів, публічної 
пропозиції цінних паперів

Блок 2. Розкриття інформації емітентами цінних па-
перів

Блок 3. Регулювання професійних учасників ринку
Блок 4. Регулювання оцінювачів
Блок 5. Регулювання діяльності інформаційних агентів.

Рынок акций Украины завершил торги во 
вторник ростом биржевых индексов

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник 
ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской бир-
жи» (УБ) повысился на 1,23% - до 1466,22 пункта, индекс 
ПФТС – на 0,18%, до 336,12 пункта.

Объем торгов на УБ составил 1,16 млрд грн, в том 
числе акциями 5,22 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 52,7 млн грн, в 
том числе акциями – 0,345 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Укр-
нафты» (+5,96%), «Центрэнерго» (+1,16%) и Райффай-
зен Банка Аваль (+0,88%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (-1,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 

(+0,8%) и «Мотор Сичи» (+0,3%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 

вторник снизился на 1,04% - до 500,91 пункта при объе-
ме торгов почти 11 млн злотых (91,3 млн грн).

В «индексной корзине» подешевели акции «Милки-
ленда» (-3,29%), «Кернела» (-2,1%) и «Овостара» 
(-1,57%).

С ростом стоимости завершили торги акции KSG Agro 
(+0,51%) и «Агротона» (+0,23%).

Рост ввП еврозоны в IV квартале подтвержден на 
уровне 0,6%

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 
2017 года выросла на 0,6%, свидетельствуют пересмо-
тренные данные Статистического управления Европей-
ского союза.

По сравнению с октябрем-декабрем 2016 года ВВП 
увеличился на 2,7%.

Темпы роста обоих показателей совпали с предвари-

тельными данными и средними прогнозами аналитиков.
Вместе с тем рост промышленного производства в ев-

розоне был в декабре 2017 года более значительным, 
чем предполагал рынок: на 0,4% по сравнению с преды-
дущим месяцем и на 5,2% в годовом выражении. Экс-
перты в среднем ожидали повышения на 0,1% и 4,2% 
соответственно.

В годовом выражении подъем промпроизводства был 
самым значительным с августа 2011 года.

В поквартальном выражении экономический рост в 
еврозоне длится уже 19 кварталов подряд.

По итогам всего 2017 года ВВП увеличился на 2,5%, 
продемонстрировав самые высокие темпы роста с 2007 
года, то есть со времен до начала мирового финансово-
го кризиса.

В Германии и Италии темпы повышения замедлились 
в IV квартале - до 0,3% и 0,6% соответственно. Между 
тем Нидерланды выиграли от усиления роста мировой 
торговли, и подъем ВВП в октябре-декабре составил 
0,8% при консенсус-прогнозе 0,7%.

В Португалии рост ВВП ускорился в IV квартале с 
0,5% до 0,7% и также был лучше ожиданий. А по итогам 
2017 года в целом португальская экономика зафиксиро-
вала самое значительное повышение с 2000 года - на 
2,7% после подъема на 1,5% в 2016 году.

В 28 государствах Европейского союза экономический 
подъем в четвертом квартале составил 2,6% относи-
тельно аналогичного периода годом ранее и 2,5% в це-
лом за прошлый год.

Польский ВВП в IV квартале увеличился самыми бы-
стрыми темпами более чем за девять лет - на 5,1% по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года.

темпы роста ввП Германии в IV квартале 
замедлились до 0,6% с 0,8%

Экономика Германии в четвертом квартале 2017 года 
увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя 
месяцами, свидетельствуют предварительные данные 
Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Таким образом, подъем замедлился по сравнению с 
0,8% в третьем квартале.

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число 
рабочих дней составил 2,9%, ускорившись с 2,8% в 
июле-сентябре.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в сред-
нем прогнозировали увеличение ВВП Германии на 0,6% 
по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% в годо-
вом выражении.

Поддержку экономике ФРГ в минувшем квартале ока-
зал рост экспорта, а также увеличение госрасходов и ин-
вестиций компаний в оборудование.

Объем частного потребления практически не изме-
нился, в том время как объемы строительства снизи-
лись, отмечают в Destatis.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные 
со стандартами Евросоюза, в январе 2018 года выросли 
на 1,4% в годовом выражении после подъема на 1,6% в 
декабре, свидетельствуют окончательные данные Феде-
рального статистического управления страны (Destatis).

Цены снизились на 1% относительно декабря.
Динамика обоих показателей инфляции совпала как с 
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предварительными оценками, так и с ожиданиями экс-
пертов, опрошенных Bloomberg.

Потребительские цены в ФРГ, рассчитанные по наци-
ональным стандартам, в январе выросли на 1,6% в годо-
вом выражении и снизились на 0,7% относительно пред-
ыдущего квартала.

Цены на напитки и продукты питания в январе вырос-
ли на 0,8% по сравнению с декабрем, цены на алкоголь 
и табачные изделия не изменились, одежда и обувь по-
дешевели на 6,1%. Стоимость транспортных услуг уве-
личилась на 0,1%, бензин подорожал на 0,3%.

доллар дешевеет к евро, курс иены 
подскочил до максимума за 15 месяцев
Доллар США дешевеет относительно евро в ожида-

нии данных об инфляции в США, стоимость американ-
ской валюты к иене опустилась в ходе торгов до мини-
мального уровня за 15 месяцев.

Осторожность инвесторов на фоне повышенной вола-
тильности финансовых рынков поддерживает иену, счи-
тающуюся валютой «тихой гавани», отмечает аналитик 
United Overseas Bank в Сингапуре Хенг Кун Хоу.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в 
среду, указали на замедление темпов роста ВВП Японии 
в четвертом квартале 2017 года.

Тем не менее, японская экономика в октябре-декабре 
2017 года выросла по итогам восьмого квартала подряд, 
что является самым длительным периодом непрерывно-
го подъема ВВП страны с конца 80-х годов.

Согласно предварительным данным, обнародован-
ным кабинетом министров Японии в среду, объем ВВП в 
четвертом квартале прошлого года вырос на 0,5% в го-

довом выражении и на 0,1% по сравнению с предыду-
щим кварталом. В третьем квартале подъем составил 
соответственно 2,2% и 0,6%.

Несмотря на замедление роста в конце прошлого 
года, статданные в целом указывают на то, что полити-
ка, проводимая японским премьером Синдзо Абэ, обе-
спечивает стабильный экономический подъем, пишет 
MarketWatch.

В то же время самый длительный непрерывный рост 
ВВП за 28 лет ставит вопрос о том, насколько уместной 
является ультрамягкая монетарная политика японского 
Центробанка, отмечают экономисты.

Пара доллар/иена по данным на 9:15 МСК торгуется 
на уровне 107,2 иены по сравнению с 107,82 иены на за-
крытие предыдущей сессии.

В ходе торгов курс доллара опускался до 107,01 иены - 
минимума с ноября 2016 года.

Курс евро к иене снизился до 132,66 иены против 
133,18 иены накануне.

Стоимость евро относительно доллара поднялась до 
$1,2376 по сравнению с $1,2352 по итогам предыдущей 
сессии.

Внимание трейдеров направлено на данные об ин-
фляции в США, которые будут обнародованы министер-
ством труда в среду в 16:30 МСК.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожи-
дают увеличения потребительских цен в США в прошлом 
месяце на 0,4% относительно декабря, без учета стои-
мости продуктов питания и энергоносителей - на 0,2%.

При подготовці розділу «Новини» 
використано матеріали веб-сайту НКЦПФР, 

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АО ГАЛАНТ 5
2. ПАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 2
3. ТОВ ВДПІФ «АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ» 17
4. АТЗТ ВЕЛМЕД 7
5. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 4
6. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ПОДІЛЛЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 5
7. ПАТ ВИДАВНИЦТВО ПОЛТАВА 10
8. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 8
9. ПРАТ ГАЗТЕК 17
10. ПРАТ ГАЗТЕК 17
11. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 17
12. ПРАТ ДКС УКРАЇНИ 4
13. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 13
14. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 16
15. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 9
16. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 15
17. ПРАТ ЛУГА 6
18. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 4
19. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 14
20. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 9
21. ПРАТ ОПІЛЛЯ 5
22. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЖИТОМИРГАЗ» 12
23. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 11
24. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 7
25. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24 6
26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» 5
27. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ» 9
28. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ» 15
29. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АКВ ГАРАНТ 14
30. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН» 3
31. ПАТ СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 6
32. ПРАТ СХІД 3
33. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 10
34. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 16
35. ПРАТ ХИМДИВІЗІОН 9
36. ПРАТ ШВЕЯ 3
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18032
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
14.02.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


