
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, 
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№ 1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Край Керама» (08292, Київська 
область, м. Буча, вул. Заводська, буд. 2, код за ЄДРПОУ: 
25290826) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій прат «Край Керама». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Край Керама» від 07.07.2015 
року № 67/1/2015 (дата видачі – 12.04.2016), видане Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 219-Кф-С-а від 07 червня 
2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№ 1843 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за №  822/23354 (зі змінами), 

відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 06.06.2017 за № 1002658155 
про внесення 30.11.2011 року запису про судове рішення 
щодо припинення юридичної особи ЗАТ «ОЗЕЛЕНЕННЯ», 
що не пов’язано з її банкрутством, 29.11.2010, 31.01.2011, 
2А-11682/10/2070, ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІ-
СТРАТИВНИЙ СУД, та інформації Східного територіально-
го управління Комісії, отриманої листом від 16.05.2017 року 
№ 10/1/04/1558 (вх. № 14902 від 19.05.2017 року), зупинено 
обіг акцій Зат «оЗеленення» (код за ЄДРПОУ: 32990552) 
– розпорядження № 287-Кф-З від 07 червня 2017 року.

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

«09» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№ 1843, та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за №  822/23354, зі змінами, та відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
у формі витягу від 06.06.2017 № 1002654025 щодо внесення 
17.03.2017 запису про судове рішення Господарського суду 
Дніпропетровської області від 09.03.2017 у справі 
№  904/5722/14 про визнання ПАТ «Криворізький турбінний 
завод «Констар» (код за ЄДРПОУ: 13461621, вул. Окружна, 
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буд. 127, м. Кривий-Ріг, Дніпропетровська область, 50045) 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та інформації, 
отриманої від ліквідатора ПАТ «Криворізький турбінний за-
вод «Констар» Лукашука М.В. (лист від 22.05.2017 № 02-
31/201), зупинено обіг акцій пат «Криворізький турбінний 
завод «Констар» (код за ЄДРПОУ: 13461621) – розпоря-
дження № 291-Кф-З від 07 червня 2017 року.

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

«09» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№ 1843 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 06.06.2017 за № 1002658193 
про внесення 04.06.2007 року запису про судове рішення 
щодо припинення юридичної особи ЗАТ «ЛЕАЛ», що не 
пов’язано з її банкрутством, 17.05.2007, 31.05.2007, 47/213-
07, ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, та ін-
формації Східного територіального управління Комісії, 
отриманої листом від 16.05.2017 року № 10/1/04/1558  
(вх. № 14902 від 19.05.2017 року), зупинено обіг акцій  
Зат «леал» (код за ЄДРПОУ: 23001002) – розпоряджен-
ня № 288-Кф-З від 07 червня 2017 року.

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

«09» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015  
№ 1843 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 06.06.2017 за № 1002658140 
про внесення 05.11.2010 року запису про судове рішення 
щодо припинення юридичної особи ЗАТ «АРГАМАК», що не 
пов’язано з її банкрутством, 15.06.2010, 01.07.2010,  
2а-5019/10/2070, ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРА-
ТИВНИЙ СУД, та інформації Східного територіального 
управління Комісії, отриманої листом від 16.05.2017 року  
№ 10/1/04/1558 (вх. № 14902 від 19.05.2017 року), зупинено 
обіг акцій Зат «арГамаК» (код за ЄДРПОУ: 32949237) – 
розпорядження № 286-Кф-З від 07 червня 2017 року.

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

«09» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015  
№ 1843 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 06.06.2017 за № 1002658213 
про внесення 15.11.2010 року запису про судове рішення 
щодо припинення юридичної особи ЗАТ «СНД», що не 
пов’язано з її банкрутством, 16.02.2010, 26.02.2010,  
2-а-355/10/2070, ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРА-
ТИВНИЙ СУД, та ін фо рмації Східного територіального 
управління Комісії, отриманої листом від 16.05.2017 року  
№ 10/1/04/1558 (вх. № 14902 від 19.05.2017 року), зупинено 
обіг акцій Зат «Снд» (код за ЄДРПОУ: 23763507) – розпо-
рядження № 290-Кф-З від 07 червня 2017 року.

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

«09» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 
1843, та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування реє-
страції 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 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у фор-
мі Витягу від 06.06.2017 за № 1002658182 про внесення 
03.11.2010 року запису про судове рішення щодо припинен-
ня юридичної особи ЗАТ «ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХ-
НІ», що не пов’язано з її банкрутством, 15.06.2010, 01.07.2010, 
2-а-5023/10/2070, Харківський окружний адміністративний 
суд, та інформації Східного територіального управління Комі-
сії, отриманої листом від 16.05.2017 року № 10/1/04/1558 (вх. 
№ 14902 від 19.05.2017 року), зупинено обіг акцій Зат «Ін-
СтитУт ІнЖенерІЇ поверХнІ» (код за ЄДРПОУ: 33411933) 
– розпорядження № 285-Кф-З від 07 червня 2017 року.

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

«09» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
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нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015  
№ 1843 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 06.06.2017 за № 1002658203 
про внесення 18.11.2005 року запису про судове рішення 
щодо припинення юридичної особи ЗАТ «НАСА», що не 
пов’язано з її банкрутством, та інформації Східного територі-
ального управління Комісії, отриманої листом від 16.05.2017 
року № 10/1/04/1558 (вх. № 14902 від 19.05.2017 року), зупи-
нено обіг акцій Зат «наСа» (код за ЄДРПОУ: 23455306) – 
розпорядження № 289-Кф-З від 07 червня 2017 року.

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

«09» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№ 1843, та на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за  
№ 171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отри-
маних від Державного підприємства «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль», код за ЄДРПОУ: 20572069, 08307, Київ-
ська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії L у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій державного підприємства «міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» серії L. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій Державного підприємства «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» серії L від 20.07.2012 року  
№ 182/2/12, видане 20.12.2012 року Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 339-Кф-С-о від 08 червня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№ 1843, підпункту 4 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року 
за № 171/24948 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих ДЕРЖАВНИМ АГЕНТСТВОМ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ УКРАЇНИ (код за ЄДРПОУ: 37641918, вул. Фізкульту-

ри, 9, м. Київ, 03150), на зупинення обігу облігацій серії «С» 
у зв’язку з продовженням строків обігу та погашення обліга-
цій, зупинено обіг облігацій серії «С» дерЖавноГо аГент-
Ства автомоБІлЬниХ дорІГ УКраЇни. код за ЄДРПОУ: 
37641918 – розпорядження № 9-Кф-Зо-о від 08 червня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

«12» червня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
року № 1843, на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, із змінами та 
доповненнями, відповідно до документів, наданих ПрАТ 
«Заліське», код за ЄДРПОУ: 20584434, місцезнаходження: 
07433, Київська обл., Броварський р-н, с. Залісся, вул. Цен-
тральна, 20, на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій прат «За-
ліське» – розпорядження № 298-Кф-З від 08 червня 2017 
року.

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

«12» червня 2017 року 
*    *    *

нКцпфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 07.06.2017 р. № 232-ца-Уп-
КУа, винесеної у відношенні прат «КУа «перевеСло» 
(код за ЄДРПОУ: 33751259), за невиконання розпорядження 
про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку (рин-
ку цінних паперів) – діяльності з управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяльності з управління активами), 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.07.2013 р. № 1281, зареєстро-
ваних в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за  
№ 1576/24108, анульовано ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), виданої на підставі Рішення Комісії: 
від 17.12.2015 року № 2135.

08.06.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпФР обов’язкове.
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повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-

Ство «УКрпапІрпром»
2. Код за ЄДРПОУ : 16464888
3. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 517-41-72, 517-64-10
5. Електронна поштова адреса емітента: papir@naverex.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : 16464888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Засіданням Наглядової ради ПрАТ «Укрпапірпром», яке відбулось 
06.06.2017р. (протокол № 1 від 06.06.2017р.) прийняте рішення про обран-
ня членів Наглядової ради на наступні посади:

- обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ «Укрпапірпром» члена Нагля-
дової ради Павлюк Наталію Василівну (протокол річних загальних зборів 
№ 1 від 11.04.2017р), паспорт серія НЮ номер 014434, виданий Тернопіль-
ським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 01.07.2004р. За останні  
5 років посадова особа працювала: з 2012р.по 2015р. начальником відділу 
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській обл., з 2015р. по тепе-
рішній час – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє па-

кетом акцій у статутному капіталі товариства (0%). Обрана на посаду 
терміном на три роки. 

- обрано Заступником Голови Наглядової ради члена Наглядової ради 
Попова Дмитра Сергійовича ( протокол річних загальних зборів № 1 від 
11.04.2017р.). Згоди на публікацію паспортних даних не надано. Інформа-
ція про стаж роботи протягом останніх 5 років: 2011р.-2012р. юрисконсульт 
ТОВ «Смарт-карти та Системи»; 2012р.-2014р. юрисконсульт ТОВ «Рейц-
карц Хотел Менежмент», 2014р.- 2015р. старший юрисконсульт ТОВ  «Рейц-
карц Хотел Менежмент»; 2015р.-2016р. юрисконсульт ТОВ «Сітібуд-
сервіс»; з 2016р. по даний час головний спеціаліст відділу спільних підпри-
ємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління 
державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду 
державного майна України. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, не володіє пакетом акцій у статутному капіталі товари-
ства (0%). Обраний на посаду терміном на три роки.

- обрано секретарем Наглядової ради члена Наглядової ради Волкову-
Кузіну Світлану Євгеніївну ( протокол річних загальних зборів № 1 від 
11.04.2017р.). Згоди на публікацію паспортних даних не надано. З 2012р. 
по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не воло-
діє пакетом акцій у статутному капіталі товариства (0%). Обрана на посаду 
терміном на три роки.

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

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

в.о. Голови правління  т.т. Білоног

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрпапІрпром»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПАТ "Каховське АТП 16555"

2. Код за ЄДРПОУ 03119115
3. Місцезнаходження 74800, м.Каховка, Семенiвське шосе,3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0553626290 

5. Електронна поштова 
адреса

atp555@ukr.net

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

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

II. текст повідомлення
згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1-2016 від 23.02.2016 р. 

Звiльнено з посади директора Конюшенко О.О.; Звiльнено з посади члена 
наглядової ради Сурiна С.В.; звiльнено з посади голови ревiзiйної комiсiї 
Доброва П.Д; Звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї Ткач А.Б; звiльнено 
з посади члена наглядової ради Сурiна Є.В

обрано на посаду голови наглядової ради Мiнiча А.В. ; обрано на по-
саду члена наглядової ради Гонту О.А. ; обрано на посаду члена нагля-
дової ради Дєдкова М.М.; обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї 
Куценко Т.М

обрано членом ревiзiйної комiсiї Гусакова Р.П.; Волосковець Л.Й. 
звiльнено з посади голови наглядової ради.

директор Сурiн максим Сергiйович

пат “КаХовСЬКе атп 16555”

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АГРОФIРМА «РОСIЯ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00708265

3. Місцезнаходження емітента 64253 Харкiвська обл., 
Балаклiйський р-н, с. Мiлова 
вул. Шкiльна, б. 21 Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 5685825 (067) 6504983

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

roccia@ft.net.ua

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

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

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

Посадова особа Член дирекцiї Ачкасов Микола Вiкторович (паспорт: 
серiя ММ номер 487425 виданий Балаклiйським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 09.03.2000) припинено повноваження 06.06.2017 р. на 
пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №1 вiд 06.06.2017р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,0003% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 11.02.2014 року. 

Посадова особа Член дирекцiї Устиченко Роман Юрiйович (паспорт: 
серiя МН номер 842783 виданий Балаклiйським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 17.07.2006) обрано на посаду 06.06.2017р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол №1 вiд 06.06.2017р.), термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: ТОВ «ВП «ХАРКIВЕНЕРГОРЕМОНТ К» - головний 
бухгалтер, ПАТ «АГРОФIРМА «РОСIЯ» - бухгалтер. 

Посадова особа Член дирекцiї Олексютенко Маргарита Володимирiвна 
(паспорт: серiя МН номер 644265 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 17.12.2003) припинено повноваження 
06.06.2017 р. рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №1 вiд 
06.06.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 11.02.2014 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

Посадова особа Член дирекцiї Козир Олена Валентинiвна (паспорт: 
серiя ММ номер 551355 виданий Змiївським РВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 24.05.2000) припинено повноваження 06.06.2017 р. рiшення 
засiдання Наглядової ради (Протокол №1 вiд 06.06.2017р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.02.2014 
року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

директор ____________  Устиченко ольга Єгорiвна

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «аГрофIрма «роСIя»
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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 акціонерне товариство 
«Облшляхрембуд»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03332010
3. Місцезнаходження емітента: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, 

вул. Лохвицька, 48
4. Міжміський код та телефон: (0532) 58-94-26
5. Електронна поштова адреса емітента: 03332010@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 03332010.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ІІ.текст повідомлення:

Наглядовою радою товариства протокол № 2 від 06.06.2017 року 
прийнято рішенння про зміни в складі посадових осіб товариства:

1. Достроково припинено повноваження голови Правління Во-
ловод Наталії Євгеніївни (згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надавала), часткою в статутному капiталi това-
риства не володiє. Повноваження припинені у зв’язку зі зміною 
типу виконавчого органу. На даній посадi перебувала з 
20.08.2015  р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

2. Достроково припинено повноваження члена Правління Сморка-
лової Ірини Василівни (згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надавала), часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Повноваження припинені у зв’язку зі зміною типу виконавчого 
органу. На даній посадi перебувала з 20.08.2015 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Достроково припинено повноваження члена Правління Круп-
ської Олени Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надавала), часткою в статутному капiталi това-
риства не володiє. Повноваження припинені у зв’язку зі зміною 
типу виконавчого органу. На даній посадi перебувала з 
20.08.2015  р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

4. Достроково припинено повноваження члена Правління Онасен-
ко Петра Івановича (згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надавала), часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Повноваження припинені у зв’язку зі зміною типу виконавчого 
органу. На даній посадi перебувала з 20.08.2015 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Достроково припинено повноваження члена Правління Вай-
нагія Олега Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надавала), часткою в статутному капiталi това-
риства не володiє. Повноваження припинені у зв’язку зі  
зміною типу виконавчого органу. На даній посадi перебувала з 
20.08.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

6. Обрано (призначено) директором Товариства Воловод Наталію 
Євгеніївну (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надавала). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. По-
сади, які обіймала протягом останніх п’яти років – голова правління 
ВАТ «Облшляхрембуд», ПАТ «ОБЛШЛЯХРЕМБУД». Призначено на 
посаду безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної 

інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

2. директор  воловод наталія Євгеніївна 
07.06.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оБлшляХремБУд»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Бетонмаш"

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

вул. Солодiлова, б. 1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0626 63-15-15 06262 3-83-71

5. Електронна поштова 
адреса

urist@betonmash.com

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

http://betonmash.com/
download?language=uk

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

II. текст повідомлення
07.06.2017 року Наглядова рада приватного акцiонерного товари-

ства «БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 5) про надання 
згоди на вчинення Товариством значних правочинiв (далi – правочи-
ни):

1. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на 
суму 259 200,00 грн. згiдно проекту специфiкацiї № 20 до договору  
№ 088М-128-207/14-10337 вiд 13.11.2015 р., та збiльшення суми до-
говору до 13065464,04 грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства, складає 13065 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 81307 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 16,07 %.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ  «Бетон-
маш», вiдсутнi.

2. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на 
суму 7698000,00 грн. згiдно проекту додаткової угоди № 1, до 
специфiкацiї № 1, до договору № 20/2017/175-277/14-11314 вiд 
20.01.2017 р., та збiльшення суми договору до 12434418,00 грн. (з ура-
хуванням специфiкацiї № 2 на суму 4736418,00 грн.)

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства, складає 12 434 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 81307 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 15,29 %.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бе-
тонмаш», вiдсутнi.

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

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

2. Найменування посади Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.06.08

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“Бетонмаш”
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повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважно-
го права на придбання простих іменних акцій 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«БанК алЬянС» (код за ЄдрпоУ 14360506) додаткової емісії, 

що розміщуються за процедурою спрощеної капіталізації банку 
відповідно до Закону України «про спрощення процедур реорганіза-

ції та капіталізації банків» №1985-VIII 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», місцезнахо-

дження якого: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.50, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 14360506, тел./факс: (044) 224-66-70, 426-67-89, 
електронна пошта: alliancebank@ alliancebank.org.ua, сайт банку в мережі 
Інтернет за посиланням http://alliancebank.org.ua/category/news/ (надалі – 
Банк) повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «БАНК АЛЬЯНС» прийняте рішення про збільшення статутного капіта-
лу Банку за рахунок додаткових внесків на 37 776 375,00 (тридцять сім міль-
йонів сімсот сімдесят шість тисяч триста сімдесят п’ять) гривень шляхом 
приватного розміщення 3 022 110 (три мільйони двадцять дві тисячі сто де-
сять) штук простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 12,50 
(дванадцять гривень 50 коп.) кожна (Протокол №2/2017 позачергових За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 08 червня 2017 року).

Акції розміщуються за їх номінальною вартістю – 12,50 (дванадцять гри-
вень 50 коп.) за одну акцію.

Усі акціонери мають переважне право на придбання простих акцій ПАТ 
«БАНК АЛЬЯНС», які плануються до розміщення, у кількості пропорційній 
частці належних їм (акціонерам) простих акцій у загальній кількості простих 
акцій станом на дату прийняття Загальними зборами рішення про збіль-
шення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення акцій 
(станом на 08 червня 2017 року).

У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких акціонер має пере-
важне право, складає не цілу кількість, така кількість акцій округлюється до 
цілого числа в бік зменшення.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє преважне право на при-
дбання розміщуваних акцій, подають на ім’я уповноваженої особи ПАТ 
«БАНК АЛЬЯНС» (Голови Правління або особи, яка виконує обов’язки Го-
лови Правління) письмову заяву про придбання акцій. Заяви приймаються 
16 червня 2017 року з 9:00 по 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, буд. 50 (2-й поверх). Реєстрація заяв про придбання акцій здій-
снюється в строк з 9:00 по 17:00 16 червня 2017 року в журналі реєстрації 
вхідної кореспонденції ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Заява про придбання акцій повинна містити:
- прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичної особи), повне найменуван-

ня (для юридичної особи);
- громадянство (для фізичної особи), країна реєстрації (для юридичної 

особи);
- паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника по-

датків (для фізичної особи), реквізити документу (виписки) про державну 
реєстрацію та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – ре-
зидента) або реєстраційний код з торговельного, банківського або судового 
реєстру, або дані реєстраційного посвідчення місцевого органу державної 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого до-
кумента, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законо-
давства країни її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента);

- місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), місцезнаходження 
згідно із реєстраційними документами та поштову адресу із зазначенням 
індексу (для юридичної особи);

- контактні дані (телефон, факс, е-mail);
- звернення про продаж відповідної кількості акцій, яку акціонер бажає 

придбати (цифрами та прописом), та зобов’язання щодо оплати зазначеної 
в заяві кількості акцій за встановленою ціною розміщення у строки, обумов-
лені умовами розміщення акцій (загальна сума цифрами та прописом);

- депозитарний код рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній 
установі;

- посилання на те, що акціонер ознайомлений і зобов’язується дотриму-
ватись умов випуску та розміщення акцій;

- дату складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (фізичної особи), 
підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (у разі її наявності).

Повноваження представників (уповноважених осіб) як юридичних, так і 
фізичних осіб мають бути підтверджені відповідними документами, які за-
лишаються у справах ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Особи, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання 
розміщуваних акцій, повинні надати разом із письмовою заявою документи і 
відомості, визначені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування 
банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою 
Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, що 
підтверджують достатність у них власних коштів у заявленому розмірі для 
здійснення внеску до статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Акціонери, які подали письмову заяву про придбання акцій, перерахову-
ють грошові кошти у сумі, яка дорівнює 100% вартості акцій, що придбава-
ються, в строк з 9:00 по 17:00 16 червня 2017 року.

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національ-

ній валюті України - гривні.
Грошові кошти можуть перераховуватися юридичними і фізичними осо-

бами у безготівковій формі, та вноситися фізичними особами в готівковій 
формі в касу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за його місцезнаходженням: м.Київ, 
вул.Січових Стрільців, буд. 50. Перерахування грошових коштів здійсню-
ється на рахунок №5004900001 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку 300119, 
код за ЄДРПОУ 14360506.

На підставі отриманої письмової заяви про придбання акцій та сплати на-
лежної їх вартості, ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в строк з 9:00 по 17:00 16 червня 
2017 року за адресою: м.Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, видає акціонеру 
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій додаткової емі-
сії, засвідчене підписом уповноваженої особи (Головою Правління або осо-
бою, що виконуватиме обов’язки Голови Правління) та печаткою Банку.

Акціонер, який подав письмову заяву про придбання акцій, але в строк з 9:00 
по 17:00 16 червня 2017 року не перерахував грошові кошти у сумі, яка дорівнює 
100% вартості акцій, що ним придбаваються згідно поданої заяви, вважається 
таким, що відмовився від використання свого переважного права на придбання 
акцій, стосовно яких прийняте рішення про приватне розміщення. В такому разі 
кошти, внесені в оплату вартості акцій не в повній сумі на відповідний рахунок 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», повертаються акціонеру протягом 30 (тридцяти) кален-
дарних днів з дати закінчення строку реалізації акціонерами переважного права 
на придбання акцій. Грошові кошти повертатимуться на рахунок акціонера, з 
якого вони були перераховані в оплату за акції, або виплачуватимуться готівкою 
з каси ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (у разі внесення коштів готівкою).

Надання письмової заяви про відмову акціонера від використання свого пе-
реважного права на придбання акцій не передбачено. Акціонер, який не подав 
письмову заяву про придбання акцій в строк з 9:00 по 17:00 16 червня 2017 
року вважається таким, що відмовився від використання свого переважного 
права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

Укладання Договорів купівлі-продажу акцій між ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та 
акціонерами, які під час реалізації переважного права надали письмові за-
яви про придбання акцій та перерахували 100% грошових коштів за акції, 
що ними придбаваються, здійснюється протягом першого етапу укладання 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (з 
09:00 по 17:00 19 червня 2017 року). 

Договір купівлі-продажу акцій укладається з акціонером тільки після позитив-
ного висновку щодо повноти наданого ним пакету документів та достатності 
власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу ПАТ 
«БАНК АЛЬЯНС». В протилежному випадку, Банк має право відмовити акціоне-
ру в укладанні Договору купівлі-продажу акцій та повернути йому (акціонеру) 
кошти, внесені в оплату вартості акцій, протягом 30 (тридцяти) календарних днів 
з дати надходження коштів на відповідний рахунок ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Реалізація акціонерами переважного права та укладання Договорів купівлі-
продажу акцій з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
відбуватиметься за адресою: м.Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

Час для розгляду документів та укладання Договорів купівлі-
продажу акцій на першому етапі встановлюється з 9:00 по 17:00 19 
червня 2017 року.

Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій (з 9:00 по 17:00 20 червня 2017 року) 
перші власники (особи, які є учасниками приватного розміщення), подають 
на ім’я уповноваженої особи ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (Голови Правління або 
особи, яка виконуватиме обов’язки Голови Правління) письмову заяву про 
придбання акцій. Заяви приймаються за адресою: м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, буд.50. Всі заяви про придбання акцій, надані на другому етапі, 
розглядатимуться виключно у межах кількості акцій, щодо яких не було 
укладено Договори купівлі-продажу акцій на першому етапі. Перевищення 
запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

Заяви про придбання акцій на другому етапі укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій, що надійдуть не 
в межах встановленого строку, розглядатися не будуть. 

Заяви про придбання акцій будуть задовольнятися у порядку черговості 
їх надходження. Реєстрація заяв про придбання акцій здійснюється в строк 
з 9:00 по 17:00 20 червня 2017 року в журналі реєстрації вхідної кореспон-
денції ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Час для прийому заяв, розгляду документів та укладення Дого-
ворів купівлі-продажу акцій на другому етапі встановлюється з 
9:00 по 17:00 20 червня 2017 року.

Відповідно до рішення прийнятого позачерговими Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 08 червня 2017 року (Протокол №2/2017 поза-
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» від 08 червня 
2017 року) Голову Правління Онищенко Н.В. або іншу особу, що виконуватиме 
обов’язки Голови Правління, визначено уповноваженими особами Банку, яким 
надаються повноваження щодо проведення дій, які забезпечують:

- реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання про-
стих іменних акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (до-
даткова емісія);

- укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій.

Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 224-66-74.
Голова правління пат «БанК алЬянС»  н.в. онищенко
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗО-

ВИЙ ІНСТИТУТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
00147134
3. Місцезнаходження 
04053 м. Київ Кудрявський узвіз, 7
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 482-5690 (044) 239-1720
5. Електронна поштова адреса 
rs@ukrngi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.ukrngi.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
Дата 

вчинення 
дії 

Зміни 
(призначе-
но, звільне-
но, обрано 

або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

П а с п о р т н і 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 
видачі, орган, 
який видав)** 
або код за 
Є Д Р П О У 
ю р и д и ч н о ї 

особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 
08.06.2017 припинено 

повнова-
ження

 Голова 
Правлін-

ня

Крамарев 
Геннадій 

Віталійович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
08.06.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Крамарев Геннадій Віталійович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано), яка займала посаду Голова Правління, припи-
нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,09грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: протягом останніх трьох років 
08.06.2017 припинено 

повнова-
ження

 Член 
Правлін-

ня

Р а з у м н я к 
Олексій Ва-
лентинович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
08.06.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Разумняк Олексій Валентинович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано ), яка займала посаду Член Правління, припини-
ла 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 пере-
бувала на посаді: протягом останніх трьох років. 
08.06.2017 припинено 

повнова-
ження

 Член 
Правлін-

ня

Опришко 
Ярослав 

Степанович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
08.06.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Опришко Ярослав Степанович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано ), яка займала посаду Член Правління, припини-
ла повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,09грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: протягом останніх трьох років. 
08.06.2017 припинено 

повнова-
ження

 Член 
Правлін-

ня

Алексейчук 
Юрій 

Володими-
рович

 0,00002

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
08.06.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Алексейчук Юрій Володимирович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано ), яка займала посаду Член Правління, припини-
ла повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3,6грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: протягом останніх трьох років. 
08.06.2017 припинено 

повнова-
ження

 Член 
Правлін-

ня

Денисюк 
Любов 

Олексан-
дрівна

 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
08.06.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Денисюк Любов Олександрівна (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано ), яка займала посаду Член Правління, припини-
ла повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,18грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: протягом останніх трьох років. 
08.06.2017 припинено 

повнова-
ження

 Член 
Правлін-

ня

Акульшин 
Олександр 

Олексійович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
08.06.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Акульшин Олександр Олексійович (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Правління, при-
пинила 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 пере-
бувала на посаді: протягом останніх трьох років. 
08.06.2017 припинено 

повнова-
ження

 Член 
Правлін-

ня

Било Юрій 
Олегович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
08.06.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Било Юрій Олегович (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано ), яка займала посаду Член Правління, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: протягом останніх трьох років 
08.06.2017 обрано  Голова 

Правлін-
ня

Крамарев 
Геннадій 

Віталійович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 08.06.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.
Крамарев Геннадій Віталійович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано ) обрано на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,09грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова правління ПАТ «УКРНГІ». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 1 акція. 
08.06.2017 обрано  Член 

Правлін-
ня

Разумняк 
Олексій 

Валентино-
вич

 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 08.06.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.
Разумняк Олексій Валентинович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано ) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Член правління ПАТ «УКРНГІ». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій. 
08.06.2017 обрано  Член 

Правлін-
ня

Опришко 
Ярослав 

Степанович

 0

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКраЇнСЬКий нафтоГаЗовий ІнСтитУт»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №107, 9 червня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 08.06.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.
Опришко Ярослав Степанович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано ) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,09грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Член правління ПАТ «УКРНГІ». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 1 акція.
08.06.2017 обрано  Член 

Правлін-
ня

Алексейчук 
Юрій 

Володими-
рович

 0,00002

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 08.06.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.
Алексейчук Юрій Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано ) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,00002%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 3,6грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Головний інженер ПАТ «УКРНГІ». Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 40 акцій. 
08.06.2017 обрано  Член 

Правлін-
ня

Денисюк 
Любов 

Олексан-
дрівна

 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 08.06.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.
Денисюк Любов Олександрівна (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано ) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,18грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: Три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови правління з еко-
номіки та фінансів. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
2 акції. 

08.06.2017 обрано  Член 
Правлін-

ня

Акульшин 
Олександр 

Олексійович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 08.06.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.
Акульшин Олександр Олексійович (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Заступник Голови правління з наукової роботи. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
08.06.2017 обрано  Член 

Правління
Било Юрій 
Олегович

 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 08.06.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.
Било Юрій Олегович (згоди на розкриття паспортних даних не надано ) 
обрано на посаду Член 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: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Начальник юридичного відділу. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну 

посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-

портних даних.
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 Крамарев Г.в.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 08.06.2017

(дата) 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ХмелЬницЬКоБленерГо»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ХмелЬницЬКоБленерГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Хра новсь-

кого,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ 

Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ.текст повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» від 
06 червня 2017 року (протокол № 2) припинено повноваження відпо-
відно до статті 61 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пунк-
тів 18.3, 18.17 Статуту Товариства члена Дирекції Товариства Лисого 
Івана Володимировича, Директора матерiально-технiчного постачан-
ня та капiтального будiвництва ПАТ «Хмельницькобленерго». Звіль-
нення посадової особи відбулось за угодою сторін на підставі поданої 
заяви. Тимчасово іншу особу замість звільненого члена Дирекції не 
обрано. 

Членом Дирекцiї Товариства Лисого І.В. було обрано за рiшенням 
Наглядової ради від 18.08.2016 р. (протокол № 2). Часткою в статутно-
му капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

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

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

в.о. Генерального директора  о.І.Козачук 
07.06.2017 p.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«тернопІлЬСЬКий Кар’Єр»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

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

« Тернопільський кар'єр » 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00292623
1.3. Місцезнаходження емітента: 47372, Тернопільська обл., Збаразь-

кий р-н, с.Максимівна, вул.Стара Максимівка, 29
1.4. Міжміський код та телефон: (0352)24-32-71
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://karyer.in.ua/
1.6. Електронна адреса емітента: tk-llv@dubnoinvest.com
1.7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. текст повідомлення

На Загальних зборах акціонерів (Протокол № 21 від 28.04.2017 р.) 
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів, які можуть укладатися Товариством із АТ «Укрексімбанк» 
(включаючи правочини пов'язані із наданням Товариством поруки, отри-
манням Товариством кредиту, банківських гарантій, передачею майна, 
майнових прав Товариства в заставу, іпотеку, придбанням або відчужен-
ням Товариством матеріальних цінностей), що перевищує 25 % (включа-
ючи правочини, що становлять 50 і більше %) вартості активів Товариства, 
за даними останньої фінансової звітності Товариства, протягом періоду в 
1 (один) рік з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 400 000,00 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Тернопільський 
кар'єр» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає  
166 653 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi складає 
240,0197% 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5919440 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5919422 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 5919422 шт. (100% 
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
Загальних зборах), «проти»-0, «утримались» – 0

Голова правління Свiдерський Iгор Степанович          08.06.2017р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, (056) 95-92-34
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/

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

II. Текст повідомлення
Відповідно до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства, приз-

начено з 06.06.2017 на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "ЄВРАЗ СУ-
ХА БАЛКА" Терещенко Наталю Анатоліївну (Наказ № 104-ОС від
06.06.2017).

Термін дії повноважень: необмежений. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000005%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти ро-

ків: Керівник з обліку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ "ОБ'ЄДНАНI ОБЛIКОВI СИСТЕМИ УКРАЇНА".

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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
Генеральний директор Баш В.О.

06.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів.
II. Текст повідомлення

- Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення (протокол №
260417 вiд 26.04.2017 р., № 060617 вiд 06.06.2017 р.) про встановлення
дати складання перелiку осiб, яки мають право на отримання дивiдендiв,
порядок та строк їх виплати у межах та у рамках, визначених Статутом То-
вариства та рiшенням загальних зборiв. Дата складання перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв - 18.05.2017 р.

- Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 р. прийняте
рiшення про виплату дивiдендiв. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
затверджений розмiр дивiдендiв, що виникли з нерозподiленого прибутку
за 2014 р. в сумi 230,00 грн. на 1 акцiю iз загальною сумою фонду дивiден-
дiв нерозподiленого прибутку 58 548 800,00 грн., та затверджений розмiр
дивiдендiв, що виникли з нерозподiленого прибутку за 2015 в сумi 240,00
грн на 1 акцiю iз загальною сумою фонду дивiдендiв нерозподiленого при-
бутку 61 094 400,00 грн.

- Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв - в загальнiй сумi 119 643 200,00 грн. (нерозподiлений при-
буток за 2014 рiк - 58 548 800, 00 грн., що становить 48,5% до чистого при-
бутку, i за 2015 рiк - 61 094 400,00 грн., що становить 50,5% до чистого при-
бутку);

- Розмiр дивiдендiв, який припадає на одну просту iменну акцiю скла-
дає загальну суму 470, 00 грн. на 1 акцiю (з нерозподiленого прибутку за
2014 рiк в сумi 230,00 грн. на 1 акцiю та за 2015 рiк в сумi 240,00 грн. на 1
акцiю);

- Строк виплати дивiдендiв - починаючи з 19.05.2017 р. й по 20.10.2017 р.;
- Порядок виплати дивiдендiв - виплата дивiдендiв здiйснюється одно-

разово всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi пропорцiйно всiм особам
(акцiонерам), що мають право на отримання дивiдендiв, станом на дату
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (тобто
станом на 18.05.2017 р.), виключно грошовими коштами: акцiонерам рези-
дентам України - в нацiональнiй валютi України, а акцiонерам нерезиден-
там України - в нацiональнiй валютi України або в iноземнiй валютi 1 групи
Класифiкатора iноземних валют i банкiвських металiв, затвердженого пос-
тановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року
№ 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19
квiтня 2016 року № 269) в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iно-
земних валют, установленим Нацiональним банком України на дату випла-
ти, з урахуванням законодавства про уникнення подвiйного оподаткування
доходiв, отриманих з джерелом виплати в Українi;

- Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам (особам) шля-
хом переказу Товариством коштiв на банкiвськi рахунки або поштовим пе-
реказом на адресу акцiонера (адреси реєстрацiї/перебування/проживан-
ня/тощо), iнформацiя про якi/яку зазначена в перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв, визначений вiдповiдно до законодавства про
депозитарну систему України.

Додаткова iнформацiя: Витрати, якi виникають через необхiднiсть вип-
лати дивiдендiв, проводити за рахунок суми дивiдендiв, призначених до
виплати акцiонеру.По не виплаченим та не отриманим у встановлений
строк дивiдендам у будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, ком-
пенсацiйнi виплати, в тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв - не
проводяться.

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих да-
них для виплати дивiдендiв покладається на особу (акцiонера) - власника
простих iменних акцiй. У разi повернення Товариству коштiв, переказаних
Товариством або поштовим переказом на адреси акцiонерiв (адресу реєс-
трацiї/перебування/проживання/тощо) або банкiвський рахунок, такi кошти
виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України.

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

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

Перший заступник голови Правління Крячко В.О.
07.06.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСИЧІ" 
код за ЄДРПОУ: 32829910 (надалі - Товариство), місцезнаходження: Ук-

раїна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44а повідомляє про проведення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 липня 2017 ро-
ку о 18 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кім-
ната № 101. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися
11 липня 2017р. з 17 години 40 хвилин до 17 години 55 хвилин за місцем
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації ак-
ціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів - документ, який посвідчує особу і довіреність, офор-
млену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Това-
риства, буде складено станом на 24 годину 05 липня 2017 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1.Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря  Загальних зборів акціонерів Товарис-

тва, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на загальних зборах.
4. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період

між проведенням загальних  зборів Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну Директора Товариства. 
6. Участь в інших господарських Товариствах, де ПрАТ "РОСИЧІ" є

учасником.
Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів до 11 липня 2017 року (включно)
за місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната ?
101, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00
год. до 14.00 год.), за попередньою домовленістю з відповідальною осо-
бою, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів - у місці їх
проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з
документами - Директор Нікіташ Сергій Петрович, телефон для довідок:
+38 (068) 881-44-30. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного: http:// 32829910.smida.gov.ua/ 

Директор



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №107, 9 червня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033.
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва " Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 1 порядку денного "Обран-
ня голови Наглядової ради Товариства" обрано Манькiвську Анастасію
Геннадіївну Головою Наглядової ради Товариства - представника акціоне-
ра Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1970. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут
легкої промисловостi за спецiальнiстю "Економiка i управлiння текстильної
та легкої промисловостi", квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київс-
ький Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю "Правоз-
навство", квалiфiкацiя - юрист. Мiсце роботи - Фонд державного майна Ук-
раїни (ФДМУ). Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Iнформацiя про стаж ро-
боти протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012р. по теперiшнiй час - головний
спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних
прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та
корпоративними правами держави ФДМУ. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiй-
мати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою
особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами
Манькiвської А.Г., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 2 порядку денного "Обрання
заступника голови Наглядової ради Товариства" обрано Денисенка Віталія
Миколайовича Заступником Голови Наглядової ради Товариства - пред-
ставника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного май-
на України. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ра-
ди Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3
роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн
(припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспор-

тних даних посадовою особою не надано. Рiк народження - 1980. Акцiями
Товариства не володiє. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю дер-
жавної податкової служби України за спецiальнiстю "Правознавство", квалi-
фiкацiя "юрист". Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ). 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протя-
гом останнiх п'яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час - заступник начальни-
ка вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiт-
ностi та монiторiнгу фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння дер-
жавними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ;
2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київсь-
кої мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, дирек-
тор ТОВ "Iнвестицiйна бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у
ТОВ "Денiкс Бразерс Груп", 2013р. - 2015р. - директор ТОВ "Iнвестицiйна
бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у ТОВ "Денiкс Бразерс
Груп", 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ "РСГП "Столичний". По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Денисенко В.М., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 3 порядку денного "Обран-
ня секретаря Наглядової ради Товариства" обрано Андрiєнко Поліну Гри-
горівну Секретарем Наглядової ради Товариства -представника акціонера
Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1971. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. Закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть "Геофiзичнi методи пошуку та
розвiдки родовищ корисних копалин", квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi
закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iн-
ститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит", квалiфi-
кацiя - економiст. Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ).
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: з 2012 по теперiшнiй час головний спецiалiст вiддiлу
забеспечення дiяльностi органiв управлiння господарстких товариств Уп-
равлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння держав-
ними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П.Г., немає.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ  "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
07.06.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

З метою захисту інтересів АКБ "НОВИЙ", керуючись частиною
п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова
рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "АКЦІОНЕРНИЙ КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (код за ЄДРПОУ 19361982; місцезнаходжен-
ня - 49000,   м. Дніпропетровськ (після перейменування - м. Дніпро), пр. К.
Маркса (після перейменування - пр. Д.Яворницького), 93), повідомляє про
проведення позачергових Загальних  зборів  акціонерів, які відбудуться  26
червня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ (піс-
ля перейменування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування
- пр. Д.Яворницького),  93, к.116 (1-й поверх). Реєстрація учасників про-
водиться  з 09.00 до 09.50 годин. Дата, на яку складається перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.00 годин 20 червня
2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови

Загальних зборів акціонерів,  затвердження процедурних питань проведен-
ня Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонер-
ним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НОВИЙ"

3. Затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності
Публічним акціонерним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НО-
ВИЙ"

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тись у товаристві за адресою: 49000,  м. Дніпропетровськ (після перей-
менування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Явор-
ницького), 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіта-
лу),  по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосе-
редньо  перед  початком Загальних зборів у день їх проведення. 

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів документи надаються учасни-
ку зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього пись-
мового запиту. 

В зв'язку з тим, що Збори скликаються відповідно до частини п'ятої
статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозиції щодо по-
рядку денного зборів в порядку, визначеному статтею 38 Закону України
"Про акціонерні товариства", не приймаються.

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акці-
онерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи, що
підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформле-
ні згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є Головний бухгалтер АКБ "НОВИЙ" Перехрест Галина
Миколаївна. Тел. для довідок: +38 (056) 744 - 30 - 24 (Пустова Лариса Єв-
геніївна). Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://banknew.dp.ua

Голова Правління АКБ "НОВИЙ" Т. В. Булавінова 08.06.2017 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвСЬКий наУКово-доСлІдний 
та проеКтно-КонСтрУКторСЬКий 

ІнСтитУт «енерГопроеКт»
повІдомлення

публічного акціонерного товариства «Київський науково-
дослідний та проектно-конструкторський інститут «енергопроект» 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «26» червня 2017 року о 15:00 год. за київським часом, за адре-
сою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 3, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного Товари-

ства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції.

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Припинення повноважень лічильної комісії.
Право на участь у позачергових загальних зборах мають акціонери згід-

но з переліком, складеним станом на 24:00 год. «20» червня 2017  року.
Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-

йомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, з «11» червня 2017 року по «25» червня 
2017 року включно з 10:00 до 16:30 години за київським часом (за виклю-
ченням неробочих, святкових та вихідних днів) в кім. 220 приміщення 
ПАТ  КІЕП за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 4, а також в день про-
ведення зборів за місцем їх проведення. Адреса веб-сайту Товариства: 
http://www.kiep.kiev.ua. 

реєстрація акціонерів Товариства проводитиметься «26» червня 
2017 року з 13:30 до 14:30 год. за київським часом за місцем проведення 
зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, для пред-
ставників акціонерів, крім паспорта, довіреність на право участі у зборах.

Проекти рішень з питань порядку денного додаються.
Правління ПАТ КІЕП

Оголошення про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
Південним територіальним управлінням пУБлІЧномУ аКцІо-
нерномУ товариСтвУ «ХерСонСЬКий Завод 
КарданниХ валІв» (код за ЄДРПОУ 05743013) за реєстрацій-
ним № 66/21/1/10 дата реєстрації 27 грудня 2010 року дата видачі 08 трав-
ня 2012 року.

Генеральний директор  Ю.о.Смолієнко

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033.
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва " Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 1 порядку денного "Обран-
ня голови Наглядової ради Товариства" обрано Манькiвську Анастасію
Геннадіївну Головою Наглядової ради Товариства - представника акціоне-
ра Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1970. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут
легкої промисловостi за спецiальнiстю "Економiка i управлiння текстильної
та легкої промисловостi", квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київс-
ький Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю "Правоз-
навство", квалiфiкацiя - юрист. Мiсце роботи - Фонд державного майна Ук-
раїни (ФДМУ). Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Iнформацiя про стаж ро-
боти протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012р. по теперiшнiй час - головний
спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних
прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та
корпоративними правами держави ФДМУ. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiй-
мати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою
особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами
Манькiвської А.Г., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 2 порядку денного "Обрання
заступника голови Наглядової ради Товариства" обрано Денисенка Віталія
Миколайовича Заступником Голови Наглядової ради Товариства - пред-
ставника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного май-
на України. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ра-
ди Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3
роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн
(припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспор-

тних даних посадовою особою не надано. Рiк народження - 1980. Акцiями
Товариства не володiє. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю дер-
жавної податкової служби України за спецiальнiстю "Правознавство", квалi-
фiкацiя "юрист". Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ). 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протя-
гом останнiх п'яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час - заступник начальни-
ка вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiт-
ностi та монiторiнгу фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння дер-
жавними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ;
2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київсь-
кої мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, дирек-
тор ТОВ "Iнвестицiйна бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у
ТОВ "Денiкс Бразерс Груп", 2013р. - 2015р. - директор ТОВ "Iнвестицiйна
бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у ТОВ "Денiкс Бразерс
Груп", 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ "РСГП "Столичний". По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Денисенко В.М., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 3 порядку денного "Обран-
ня секретаря Наглядової ради Товариства" обрано Андрiєнко Поліну Гри-
горівну Секретарем Наглядової ради Товариства -представника акціонера
Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1971. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. Закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть "Геофiзичнi методи пошуку та
розвiдки родовищ корисних копалин", квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi
закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iн-
ститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит", квалiфi-
кацiя - економiст. Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ).
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: з 2012 по теперiшнiй час головний спецiалiст вiддiлу
забеспечення дiяльностi органiв управлiння господарстких товариств Уп-
равлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння держав-
ними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П.Г., немає.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ  "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
07.06.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

З метою захисту інтересів АКБ "НОВИЙ", керуючись частиною
п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова
рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "АКЦІОНЕРНИЙ КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (код за ЄДРПОУ 19361982; місцезнаходжен-
ня - 49000,   м. Дніпропетровськ (після перейменування - м. Дніпро), пр. К.
Маркса (після перейменування - пр. Д.Яворницького), 93), повідомляє про
проведення позачергових Загальних  зборів  акціонерів, які відбудуться  26
червня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ (піс-
ля перейменування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування
- пр. Д.Яворницького),  93, к.116 (1-й поверх). Реєстрація учасників про-
водиться  з 09.00 до 09.50 годин. Дата, на яку складається перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.00 годин 20 червня
2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови

Загальних зборів акціонерів,  затвердження процедурних питань проведен-
ня Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонер-
ним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НОВИЙ"

3. Затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності
Публічним акціонерним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НО-
ВИЙ"

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тись у товаристві за адресою: 49000,  м. Дніпропетровськ (після перей-
менування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Явор-
ницького), 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіта-
лу),  по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосе-
редньо  перед  початком Загальних зборів у день їх проведення. 

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів документи надаються учасни-
ку зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього пись-
мового запиту. 

В зв'язку з тим, що Збори скликаються відповідно до частини п'ятої
статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозиції щодо по-
рядку денного зборів в порядку, визначеному статтею 38 Закону України
"Про акціонерні товариства", не приймаються.

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акці-
онерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи, що
підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформле-
ні згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є Головний бухгалтер АКБ "НОВИЙ" Перехрест Галина
Миколаївна. Тел. для довідок: +38 (056) 744 - 30 - 24 (Пустова Лариса Єв-
геніївна). Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://banknew.dp.ua

Голова Правління АКБ "НОВИЙ" Т. В. Булавінова 08.06.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033.
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва " Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 1 порядку денного "Обран-
ня голови Наглядової ради Товариства" обрано Манькiвську Анастасію
Геннадіївну Головою Наглядової ради Товариства - представника акціоне-
ра Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1970. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут
легкої промисловостi за спецiальнiстю "Економiка i управлiння текстильної
та легкої промисловостi", квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київс-
ький Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю "Правоз-
навство", квалiфiкацiя - юрист. Мiсце роботи - Фонд державного майна Ук-
раїни (ФДМУ). Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Iнформацiя про стаж ро-
боти протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012р. по теперiшнiй час - головний
спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних
прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та
корпоративними правами держави ФДМУ. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiй-
мати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою
особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами
Манькiвської А.Г., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 2 порядку денного "Обрання
заступника голови Наглядової ради Товариства" обрано Денисенка Віталія
Миколайовича Заступником Голови Наглядової ради Товариства - пред-
ставника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного май-
на України. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ра-
ди Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3
роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн
(припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспор-

тних даних посадовою особою не надано. Рiк народження - 1980. Акцiями
Товариства не володiє. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю дер-
жавної податкової служби України за спецiальнiстю "Правознавство", квалi-
фiкацiя "юрист". Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ). 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протя-
гом останнiх п'яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час - заступник начальни-
ка вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiт-
ностi та монiторiнгу фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння дер-
жавними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ;
2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київсь-
кої мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, дирек-
тор ТОВ "Iнвестицiйна бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у
ТОВ "Денiкс Бразерс Груп", 2013р. - 2015р. - директор ТОВ "Iнвестицiйна
бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у ТОВ "Денiкс Бразерс
Груп", 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ "РСГП "Столичний". По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Денисенко В.М., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 3 порядку денного "Обран-
ня секретаря Наглядової ради Товариства" обрано Андрiєнко Поліну Гри-
горівну Секретарем Наглядової ради Товариства -представника акціонера
Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1971. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. Закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть "Геофiзичнi методи пошуку та
розвiдки родовищ корисних копалин", квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi
закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iн-
ститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит", квалiфi-
кацiя - економiст. Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ).
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: з 2012 по теперiшнiй час головний спецiалiст вiддiлу
забеспечення дiяльностi органiв управлiння господарстких товариств Уп-
равлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння держав-
ними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П.Г., немає.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ  "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
07.06.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

З метою захисту інтересів АКБ "НОВИЙ", керуючись частиною
п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова
рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "АКЦІОНЕРНИЙ КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (код за ЄДРПОУ 19361982; місцезнаходжен-
ня - 49000,   м. Дніпропетровськ (після перейменування - м. Дніпро), пр. К.
Маркса (після перейменування - пр. Д.Яворницького), 93), повідомляє про
проведення позачергових Загальних  зборів  акціонерів, які відбудуться  26
червня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ (піс-
ля перейменування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування
- пр. Д.Яворницького),  93, к.116 (1-й поверх). Реєстрація учасників про-
водиться  з 09.00 до 09.50 годин. Дата, на яку складається перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.00 годин 20 червня
2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови

Загальних зборів акціонерів,  затвердження процедурних питань проведен-
ня Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонер-
ним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НОВИЙ"

3. Затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності
Публічним акціонерним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НО-
ВИЙ"

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тись у товаристві за адресою: 49000,  м. Дніпропетровськ (після перей-
менування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Явор-
ницького), 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіта-
лу),  по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосе-
редньо  перед  початком Загальних зборів у день їх проведення. 

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів документи надаються учасни-
ку зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього пись-
мового запиту. 

В зв'язку з тим, що Збори скликаються відповідно до частини п'ятої
статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозиції щодо по-
рядку денного зборів в порядку, визначеному статтею 38 Закону України
"Про акціонерні товариства", не приймаються.

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акці-
онерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи, що
підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформле-
ні згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є Головний бухгалтер АКБ "НОВИЙ" Перехрест Галина
Миколаївна. Тел. для довідок: +38 (056) 744 - 30 - 24 (Пустова Лариса Єв-
геніївна). Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://banknew.dp.ua

Голова Правління АКБ "НОВИЙ" Т. В. Булавінова 08.06.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033.
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ddtec.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва " Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 1 порядку денного "Обран-
ня голови Наглядової ради Товариства" обрано Манькiвську Анастасію
Геннадіївну Головою Наглядової ради Товариства - представника акціоне-
ра Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1970. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут
легкої промисловостi за спецiальнiстю "Економiка i управлiння текстильної
та легкої промисловостi", квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київс-
ький Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю "Правоз-
навство", квалiфiкацiя - юрист. Мiсце роботи - Фонд державного майна Ук-
раїни (ФДМУ). Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Iнформацiя про стаж ро-
боти протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012р. по теперiшнiй час - головний
спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних
прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та
корпоративними правами держави ФДМУ. Посадова особа непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiй-
мати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою
особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами
Манькiвської А.Г., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 2 порядку денного "Обрання
заступника голови Наглядової ради Товариства" обрано Денисенка Віталія
Миколайовича Заступником Голови Наглядової ради Товариства - пред-
ставника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного май-
на України. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ра-
ди Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3
роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн
(припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспор-

тних даних посадовою особою не надано. Рiк народження - 1980. Акцiями
Товариства не володiє. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю дер-
жавної податкової служби України за спецiальнiстю "Правознавство", квалi-
фiкацiя "юрист". Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ). 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протя-
гом останнiх п'яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час - заступник начальни-
ка вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiт-
ностi та монiторiнгу фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння дер-
жавними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ;
2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київсь-
кої мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, дирек-
тор ТОВ "Iнвестицiйна бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у
ТОВ "Денiкс Бразерс Груп", 2013р. - 2015р. - директор ТОВ "Iнвестицiйна
бiзнес група "Денiкс Ентерпрайз", перейменована у ТОВ "Денiкс Бразерс
Груп", 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ "РСГП "Столичний". По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Денисенко В.М., немає.

Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товарис-
тва "Днiпровська теплоелектроцентраль" (Товариство) вiд 29.05.2017р.
оформлено протоколом №1/2017 з питання № 3 порядку денного "Обран-
ня секретаря Наглядової ради Товариства" обрано Андрiєнко Поліну Гри-
горівну Секретарем Наглядової ради Товариства -представника акціонера
Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Строк
перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з
20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прий-
няття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення
повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних по-
садовою особою не надано. Рiк народження - 1971. Акцiями Товариства не
володiє. Освiта вища. Закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть "Геофiзичнi методи пошуку та
розвiдки родовищ корисних копалин", квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi
закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iн-
ститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит", квалiфi-
кацiя - економiст. Мiсце роботи - Фонд державного майна України (ФДМУ).
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: з 2012 по теперiшнiй час головний спецiалiст вiддiлу
забеспечення дiяльностi органiв управлiння господарстких товариств Уп-
равлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння держав-
ними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дi-
яльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства,
якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П.Г., немає.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ  "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
07.06.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

З метою захисту інтересів АКБ "НОВИЙ", керуючись частиною
п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова
рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "АКЦІОНЕРНИЙ КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" (код за ЄДРПОУ 19361982; місцезнаходжен-
ня - 49000,   м. Дніпропетровськ (після перейменування - м. Дніпро), пр. К.
Маркса (після перейменування - пр. Д.Яворницького), 93), повідомляє про
проведення позачергових Загальних  зборів  акціонерів, які відбудуться  26
червня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ (піс-
ля перейменування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування
- пр. Д.Яворницького),  93, к.116 (1-й поверх). Реєстрація учасників про-
водиться  з 09.00 до 09.50 годин. Дата, на яку складається перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.00 годин 20 червня
2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови

Загальних зборів акціонерів,  затвердження процедурних питань проведен-
ня Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонер-
ним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НОВИЙ"

3. Затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності
Публічним акціонерним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "НО-
ВИЙ"

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тись у товаристві за адресою: 49000,  м. Дніпропетровськ (після перей-
менування - м. Дніпро), пр. К. Маркса (після перейменування - пр. Д.Явор-
ницького), 93 кімната №129 (Відділ цінних паперів та акціонерного капіта-
лу),  по робочих днях з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00-14.00) або безпосе-
редньо  перед  початком Загальних зборів у день їх проведення. 

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для
ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів документи надаються учасни-
ку зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього пись-
мового запиту. 

В зв'язку з тим, що Збори скликаються відповідно до частини п'ятої
статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозиції щодо по-
рядку денного зборів в порядку, визначеному статтею 38 Закону України
"Про акціонерні товариства", не приймаються.

Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: акці-
онерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та документи, що
підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформле-
ні згідно з чинним законодавством.

Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є Головний бухгалтер АКБ "НОВИЙ" Перехрест Галина
Миколаївна. Тел. для довідок: +38 (056) 744 - 30 - 24 (Пустова Лариса Єв-
геніївна). Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://banknew.dp.ua

Голова Правління АКБ "НОВИЙ" Т. В. Булавінова 08.06.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БаБин-риБа»

повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-
Ство «БаБин-риБа». 2. Код за ЄДРПОУ: 22170777. 3. Місцезнаходжен-
ня: 77335, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Середній Бабин. 
4.  Міжміський код, телефон, факс: (03472) 63079. 5. Електронна поштова 
адреса: info@babynryba.prat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.babynryba.prat.ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента. 

ІІ. текст повідомлення.
Загальними зборами акціонерів емітента 06.06.2017р. прийнято рішен-

ня щодо зміни складу посадових осіб емітента, зокрема:
тимків олена василівна (не надала згоди на розкриття паспортних 

даних) – припинено повноваження Члена Наглядової Ради, перебувала 
на посаді з 25.04.2013., володіє 1 % у статутному капіталі емітента;

Біланчук дарія михайлівна (не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) – припинено повноваження Члена Наглядової Ради, перебувала на 
посаді з 25.04.2013., володіє 0,0006 % у статутному капіталі емітента;

машталір роман Іванович (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) – переобрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 
3  роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради 
емітента, володіє 0,0006 % у статутному капіталі емітента;

тимків марія Іванівна (не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) - обрано членом Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки; іншi 
посади, якi обiймала протягом останніх 5 років: пенсіонер, володіє 
1,3541  % у статутному капіталі емітента;

яцурак Іван васильович (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) – обрано членом Наглядової ради (представник акціонера) стро-
ком на 3 роки, іншi посади, якi обiймав протягом останніх 5 років: пенсіо-
нер, акціями емітента не володіє. Також Наглядовою радою емітента 
06.06.2017р. прийнято рішення щодо обрання яцурак Івана васильови-
ча Головою Наглядової ради строком на 3 роки;

тимків михайло дмитрович (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) - звільнено з посади Директора з 07.06.2017р., перебував на по-
саді з 16.06.2010р., володіє 54,9397% у статутному капіталі Товариства;

тимків андрій Іванович (не надав згоди на розкриття паспортних да-
них) - призначено на посаду Директора з 08.06.2017р. строком на 5 років; 
іншi посади, якi обiймав протягом останніх 5 років: масажист-реабілітолог 
у ТОВ «Акваторія»; акціями емітента не володіє;

Гончар Ігор миколайович (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) – припинено повноваження Ревізора, перебував на посаді з 
25.04.2013р., володіє 0,0006 % у статутному капіталі емітента; замість 
звільненої особи на посаду не обрано нікого.

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. 

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. директор тимків м.д.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КомерцІйний БанК «аКордБанК» 

(ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 35960913, місцезнаходження: 
04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про проведення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів пуат «КБ «акордбанк», які 
відбудуться 27 червня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 
м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, пуат «КБ «акордбанк», зал засідань.

перелік питань, що виносяться на голосування  
(згідно з порядком денним):

1. обрання голови та членів лічильної комісії Загальних збо-
рів.

2. обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого 

є заінтересованість.
5. Схвалення значних правочинів та попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів.
6. внесення змін до внутрішніх положень шляхом викладення їх 

у новій редакції, зокрема: положення про Спостережну раду 
пуат «КБ «аКордБанК», положення про правління пуат «КБ 
«аКордБанК».

Додаткова інформація:
Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у порядку дії час-

тини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку із 
тим, що цього вимагають інтереси ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернув-
шись до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, 
вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня, тел. (044) 593-9960. 
Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Прав-
ління ПуАТ «КБ «Акордбанк» або особа, яка виконує її обов’язки.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПуАТ «КБ «Акорд-
банк» www.accordbank.com.ua.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складатиметься станом на 24 годину 21 червня 2017 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюва-
тись 27 червня 2017 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем 
проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціоне-
рів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України до-
віреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтереси акціонера, який надав такі права упо-
вноваженій особі».

довідки за телефоном 
+38044 5939960
Голова правління  З.п. Кот
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «дтеК 
днIпрооБленерГо»

2. Код за ЄДРПОУ 23359034
3. Місцезнаходження 49107, м. Днiпро, шосе 

Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.doe.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-

ство) 21.04.2017 прийнято рiшення про спрямування частини чистого при-
бутку, отриманого за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк, у розмiрi 
235 590 380,44 грн. на виплату дивiдендiв.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 06.06.2017 визначено 21 черв-
ня 2017 року датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi (далi - Перелiк).

Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється 
безпосередньо усiм акцiонерам Товариства, зазначеним у Перелiку, шля-
хом переказу грошових коштiв на грошовi рахунки отримувачiв, iнформацiя 
про якi зазначена в Перелiку та/або шляхом поштових переказiв на адре-
си акцiонерiв, зазначенi в Перелiку (у разi якщо Перелiк не мiстить 
iнформацiї про банкiвський рахунок) та/або шляхом переказу цих коштiв 
за реквiзитами отримувачiв, вказаних у повiдомленнi про обраний спосiб 
отримання дивiдендiв (далi – Повiдомлення).

Виплата дивiдендiв здiйснюється за умови отримання вiд акцiонера 
(уповноваженої ним особи) Повiдомлення та iнших необхiдних документiв, 
з яких вбачається обраний спосiб та/або актуальнi реквiзити для отриман-
ня таким акцiонером дивiдендiв.

Строк виплати дивiдендiв: до 01 липня 2017 року, виплата дивiдендiв 
за Повiдомленнями, що надiйдуть пiсля 30 червня 2017 року, буде 
здiйснюватися у порядку черговостi розгляду, але не пiзнiше 30 днiв з дати 
їх надходження.

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 Кухтiй вадим Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.06.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «дтеК 
днIпроенерГо»

2. Код за ЄДРПОУ 00130872
3. Місцезнаходження 69006, м. Запорiжжя, вул. Добролю-

бова, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (+38061)228-83-59 (+38061)228-83-59
5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://dniproenergo.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi - Товариство) 

29.05.2017 прийнято рiшення про спрямування частини чистого прибутку, 
отриманого за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк, у розмiрi  
1 142 226 159,12 грн. на виплату дивiдендiв.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 06.06.2017 визначено 21 черв-
ня 2017 року датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi (далi - Перелiк).

Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється 
безпосередньо усiм акцiонерам Товариства, зазначеним у Перелiку, шля-
хом переказу грошових коштiв на грошовi рахунки отримувачiв, iнформацiя 
про якi зазначена в Перелiку та/або шляхом поштових переказiв на адре-
си акцiонерiв, зазначенi в Перелiку (у разi якщо Перелiк не мiстить 
iнформацiї про банкiвський рахунок) та/або шляхом переказу цих коштiв 
за реквiзитами отримувачiв, вказаних у повiдомленнi про обраний спосiб 
отримання дивiдендiв (далi – Повiдомлення).

Виплата дивiдендiв здiйснюється за умови отримання вiд акцiонера 
(уповноваженої ним особи) Повiдомлення та iнших необхiдних документiв, 
з яких вбачається обраний спосiб та/або актуальнi реквiзити для отриман-
ня таким акцiонером дивiдендiв.

Строк виплати дивiдендiв: до 01.07.2017 року, виплата дивiдендiв за 
Повiдомленнями, що надiйдуть пiсля 30 червня 2017 року, буде 
здiйснюватися у порядку черговостi розгляду, але не пiзнiше 30 днiв з дати 
їх надходження.

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 венцель I.е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.06.2017
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, площа Івана 

Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс +380445944576 +380442076743
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kyіvenergo.com/uk/
aktsіoneram

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

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) 24.04.2017 

прийнято рішення про спрямування частини чистого прибутку, отриманого 
за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у розмірі 2 167 285,60 грн. на 
виплату дивідендів.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.06.2017 визначено 
21  червня 2017 року датою складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році (далі  - 
Перелік).

Спосіб та порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється 
безпосередньо усім акціонерам Товариства, зазначеним у Переліку, шля-
хом переказу грошових коштів на грошові рахунки отримувачів, інформація 
про які зазначена в Переліку та/або шляхом поштових переказів на адреси 
акціонерів, зазначені в Переліку (у разі якщо Перелік не містить інформації 
про банківський рахунок) та/або шляхом переказу цих коштів за реквізита-
ми отримувачів, вказаних у повідомленні про обраний спосіб отримання 
дивідендів (далі – Повідомлення). Виплата дивідендів здійснюється за 
умови отримання від акціонера (уповноваженої ним особи) Повідомлення 
та інших необхідних документів, з яких вбачається обраний спосіб та/або 
актуальні реквізити для отримання таким акціонером дивідендів.

Строк виплати дивідендів: до 01.07.2017 року. Виплата дивідендів за 
Повідомленнями, що надійдуть після 30 червня 2017 року, буде здійснюва-
тися у порядку черговості розгляду, але не пізніше 30 днів з дати їх надхо-
дження.

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

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

2. Найменування посади фоменко олександр валерійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.06.2017
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиЇвенерГо»
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«дтеК КрименерГо»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131400
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-455-71-94 

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

http://www.dtek.com/ua/investors_and_
partners/asset/krimenergo/

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

II. текст повідомлення
07.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (прото-

кол № б/н вiд 07.06.2017), вiдповiдно до пiдпункту 11 пункту 16.14 статтi 
16 Статуту Товариства, прийнято рiшення про обрання Поволоцького 
Олексiя Валерiйовича Головою Наглядової ради Товариства з 
07.06.2017.

Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт громадянина України 
серiї ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС Украї-
ни в м. Києвi, на посаду призначений на строк до наступних рiчних За-
гальних зборiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення 

корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - 
ТОВ«ДТЕК ЕНЕРГО»);

- з 2014 – керiвник департаменту з корпоративного управлiння 
ТОВ «ДТЕК».

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 маслов Iгор олександрович
в.о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.06.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«днІпро мотор ІнвеСт» 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Дніпро Мотор Інвест» (код за 
ЄДРПОУ – 14298457). Місцезнаходження – 03134, м. Київ, вул. Якутська, 
14. Телефон (факс) – (044) 205-59-66. Електронна поштова адреса –  
M.Mikheenko@dmi.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет –  
www.dmi.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. текст повідомлення
Емітент 06.06.17р. отримав від Центрального депозитарію реєстр акціо-

нерів станом на 01.06.17р., в результаті чого стала відома iнформацiя про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i більше вiдсоткiв голосуючих акцiй, 
а саме: «Фізична особа 1». Розмiр частки до змiни в загальнiй кiлькостi акцій 
та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 80%; розмiр частки після змін в 
загальнiй кiлькостi акцій та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0%. «Фі-
зична особа 2». Розмiр частки до змiни в загальнiй кiлькостi акцій та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0%; розмiр частки після змін в 
загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 80%. 

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

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

Генеральний директор андріїшен С.в.,  06.06.17

повідомлення
про проведення Загальних Зборів

 приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва

З ІноЗемними ІнвеСтицІями 
«СлоБоЖанСЬКа БУдІвелЬна 

КерамІКа»
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2Б).
Дата проведення: 10 липня 2017 р.
Місце проведення: Київська область, Бородянський район, с. озе-

ра, вул. партизанська, 71
Початок роботи загальних зборів: 10.30.
Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних 

зборах: 10.15 -10.30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних Зборах – 10.07.2017р.

порядок денний
1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.
2. Про затвердження звітів Ради Директорів та Ревізійної Комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради Директорів та 

Ревізійної комісії Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в 

новій редакції.
5. Про склад Наглядової Ради Товариства.
6. Про склад Ревізійної комісії Товариства.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть 
ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2-Б, 
в робочі дні з 9.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами – Конюк Аліна Ігорівна.

Для участі в загальних зборах акціонерів мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Генеральний директор прат «СБК» __________/ Кравченко о.о. /

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво фІрма «БеверС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00222166
1.4. Місцезнаходження емітента 13300 Житомирська обл., м. Бердичів, 

вул. Максима Залiзняка, 12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (04143) 2-20-47  

( 04143)  2-22-93
1.6. Електронна поштова адреса емітента plan_bevers@bk.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://bevers-berdichev.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Посадова особа Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління 

Лапiнський Володимир Тимофiйович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) звільнено 06.06.2017 р. в зв'язку з призна-
ченням голови правління рішенням Наглядової ради ПрАТ фірма «Бе-
верс». Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.00552632%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді – з 31.05.2017 р. Звільнення 
виконано на підставі Рішення Наглядової Ради, Протокол № 11 від 
06.06.2017 р.

Посадова особа Голова правління Даценко Валерій Миколайович 
(паспорт НС 192472 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в До-
нецькій обл. 28.02.2003) призначено 06.06.2017. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – один рік.

Посади, які обіймав протягом останніх 5 років: 2003 – 2014 р.р. – 
ТОВ НВО «Дослідно-експерементальний завод», директор; 
2015-2017  р.р. – ТОВ «Монтажник –К», заступник директора. Призначен-
ня виконано на підставі наказу № 21-к від 06.06.2017 р. та Рішення На-
глядової Ради, Протокол №11 від 06.06.2017 р.

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

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

Голова правління  даценко валерій миколайович
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, вул. Козацька, 120/4 

лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
06.06.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (про-

токол № 13/2017) обрано членом дирекцiї (директором) ПАТ «ЦЕНТР-
ЕНЕРГО» Тимця Зiновiя Iвановича у зв'язку iз припиненням 30.05.2017р. 
Салимоном Михайлом Пантелейовичем повноважень члена дирекцiї 
(директора) ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» за власною заявою. Особа обрана 
строком на 1 (один) рiк. Посади, якi особа обiймала останнi п'ять рокiв: 

2016р. по сьогоднiшнiй час - радник генерального директора, заступник 
директора з виробництва та технiчної полiтики, начальник департамен-
ту з виробництва та технiчної полiтики ПАТ «Центренерго»; 2015-2016р. 
- заступник начальника Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних 
станцiй та мереж Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй 
та мереж ДП НЕК «Укренерго»; 2012-2015р. - заступник директора 
технiчного з ремонту, заступник директора з виробництва та технiчної 
полiтики ПАТ «Центренерго». Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний 
стаж роботи становить 38 (тридцять вiсiм) рокiв. Пiдстава 
обрання:звернення виконуючого обов'язки Генерального директора 
ПАТ  «ЦЕНТРЕНЕРГО» Громка Я.А. 

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 Громко Ярослав Андрiйович
Виконуючий обов’язки 
Генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівни-
ка)

М.П.
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “центренерГо”

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 

«Облшляхрембуд»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03332010
3. Місцезнаходження емітента: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 

Лохвицька, 48
4. Міжміський код та телефон: (0532) 58-94-26
5. Електронна поштова адреса емітента: 03332010@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03332010.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства. 
ІІ.текст повідомлення:

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ОБЛШЛЯХРЕМБУД», що 
вiдбулися 28.04.2017 р. (протокол № 1 вiд 28 квiтня 2017 р.), було прийнято 
рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстра-
ції відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
ЄДР: 06.06.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛШЛЯХРЕМБУД». Повне на-
йменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне 
товариство «Облшляхрембуд». 

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. директор  воловод наталія Євгеніївна 

07.06.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оБлшляХремБУд»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості» 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Укр-
хімпроект» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00205618
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)610699.
5. Електронна поштова адреса: info@ukrhimproekt.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
II. текст повідомлення

Згідно з рішеннями річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпро-
ект» 02.06.2017р. (протокол №1\2017(21) від 02.06.2017р.) відбулися на-
ступні зміни у складі посадових осіб ПАТ «Укрхімпроект» (далі – Товари-
ство):

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» 
компанії Energy Standard Industries Limited, НЕ 240843 Кіпр, Nafpliou,15 
P.S.3025 flor, Limassol. Посадова особа володіє 0,000133 % акцій у статут-
ному капіталі Товариства. Перебувала на посаді з 24.04.2014р.

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» 
компанії Stremvol Holdings Limited HЕ 216157 Кіпр, Lenos Botsari,7 Kato 
Polemida,P.C.4156, Limassol. Посадова особа володіє 75.467583% акцій у 
статутному капіталі Товариства. Перебувала на посаді з 24.04.2014р. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради «Укрхімпроект»  
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», Україна,  
м. Суми, вул. Горького, 58. Код за ЄДРПОУ 05747991. Посадова особа во-
лодіє 0.000133% акцій у статутному капіталі Товариства. Перебувала на 
посаді з 24.04.2014р. 

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства – Мороз 
Жанни Василівни (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх пас-
портних даних). Посадова особа володіє 0,000066% акцій у статутному ка-
піталі Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 24.04.2014р. 

Припинено повноваження секретаря Ревізійної комісії Товариства – 
Чайки Лариси Миколаївни (фізична особа не надала згоду на розкриття 
своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,000066% акцій у ста-
тутному капіталі Товариства. Посадова особа не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 
24.04.2014р. 

Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Товариства – Михай-
ліченка Бориса Андрійовича(фізична особа не надала згоду на розкриття 
своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 0,046581% акцій у ста-
тутному капіталі Товариства. Посадова особа не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 
24.04.2014р. 

Обрано членом Наглядової ради Товариства – Сарапулову Олену Євге-
нівну (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних да-
них). Посадова особа володіє 0,000066% акцій у статутному капіталі Това-
риства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Попередня посада – юрисконсульт корпоративного від-
ділу представництва компанії з обмеженою відповідальністю «Енерджі 
Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» республіка Кіпр у м. Москва. Термін 
повноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 

Обрано членом Наглядової ради Товариства – Машковцева Сергія Вя-
чеславовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспорт-
них даних). Посадова особа володіє 0,000066% акцій у статутному капіталі 
Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Попередня посада – директор департаменту з управлін-
ня активами ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менедж-
мент». Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

Обрано членом Наглядової ради Товариства –Тичину Оксану Георгіїв-
ну- представника акціонера компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» 
(STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фізична особа не надала згоду на роз-
криття своїх паспортних даних). Посадова особа не володіє акціями Това-
риства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. Попередня посада –директор ТОВ «Юридична фірма 
«Тичина і партнери» м. Київ. Термін повноважень – до наступних річних 
загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Мороз Жанну Василівну 
(фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). По-
садова особа володіє 0,000066% акцій у статутному капіталі Товариства. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Попередня посада –член Ревізійної комісії Товариства. Термін по-
вноважень - 3 роки.

Обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Чайку Ларису Миколаївну 
(фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). По-
садова особа володіє 0,000066% акцій у статутному капіталі Товариства. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Попередня посада –член Ревізійної комісії Товариства. Термін по-
вноважень - 3 роки. Обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Шпака 
Ігоря Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх пас-
портних даних). Посадова особа не володіє акціями Товариства. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. По-
передня посада – Заступник Голови Правління ОСББ «Мрія-3», м. Суми. 
Термін повноважень - 3 роки.

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

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

Генеральний директор наумов л.Є.,  02.06.2017р. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКрХІмпроеКт»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Кiровоградолiя». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373869. 3. Місцезнаходження: 
25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, 30. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (0522) 390-128, 245-978. 5. Електронна поштова адреса:  
r.uschapovsky@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації:  

http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид особливої інформації: зміна складу по-
садових осіб емітента.

II. текст повідомлення
07.06.2017 наглядова рада ПАТ «Кiровоградолiя» (протокол № б/н 

вiд 07.06.2016) прийняла рішення переукласти трудовий контракт з ди-
ректором товариства Солнцевим Миколою Миколайовичем на новий 
строк з 01.07.2017 по 30.06.2018. Солнцев М. М. акцiями товариства не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КIровоГрадолIя»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвоБленерГо»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, 

Києво-Святошинський район,  
м. Вишневе, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса 
емітента

Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа

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

www.koe.vsei.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛ-

ЕНЕРГО» від 30 травня 2017 року (Протокол б/н від 30.05.2017р.) прийнято 
рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство.

06 червня 2017 року Товариством здійснено дії щодо державної реє-
страції відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
ЄДР. 

Таким чином, повне найменування Товариства до зміни – ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО». Повне найменування 
Товариства після зміни – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО».

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

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

Голова правління  поливяний І.о.
М.П.

07 червня 2017 року
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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: 
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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
08.06.2017 р. 

має; письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав; iншi по-
сади, якi обiймав Солнцев М. М. протягом останнiх п’яти рокiв - ПРАТ 
«ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», головний енергетик, заступник директора з 
технiчного забезпечення.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор Солнцев м.м. 08.06.2017
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