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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V
Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із
змінами), та відповідно до наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР» для виключення відомостей про
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ВІП Фінанс», реєстраційний код за Реєстром: 2331520, з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією,
скасовано реєстрацію регламенту Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного
фонду «ВІП Фінанс» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР», зареєстрованого 08.11.2010 року. Анульовано свідоцтво про
внесення відомостей про Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ВІП Фінанс»,
реєстраційний код за Реєстром: 2331520, ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР» до Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування від 08.11.2010 року № 1520, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку – розпорядження № 0305-ІС від 26 липня 2017
року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із
змінами та доповненнями, відповідно до документів, наданих ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і
вин», код за ЄДРПОУ: 30453415, 21018, м. Вінниця, вул.
Р. Скалецького, 15 на скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства,
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Вінницький
завод фруктових концентратів і вин». Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» від 08.06.2010 року №356/1/10,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 258-КФ-С-А
від 27 липня 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354
(із змінами), та відповідно до документів, наданих
ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» (вул. Івана
Шевцова, 1, м. Київ, 03113, код за ЄДРПОУ: 20044726) на
зупинення обігу акцій ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР - СТБ» у зв’язку перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» (код за ЄДРПОУ: 20044726) – розпорядження № 363-КФ-З від 26 липня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«28» липня 2017 року.
27.07.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційного
банку «Львів»!

(09801546)
Повідомляємо, що 30 серпня 2017 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1,
(конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів
ПАТ АКБ «Львів»
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено
розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та
повної оплати акцій).
7. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються
повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення
акцій.
8. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
9. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не
затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного
розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення
акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
10. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має

переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством
акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
11. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких
прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами
приватного розміщення акцій).
12. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення.
13. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
14. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються
повноваження проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій
у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком
належних їм акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://www.banklviv.com.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах розпочнеться 30 серпня 2017 року з 14.00 до 14.55 год. у
приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, м.
Львів, вул. Сербська, 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – станом на 24.00 22 серпня
2017 р.Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам при собі
необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що
посвідчує особу.
З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год.
Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.
Спостережна рада.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи – 32547211) (надалі – «Товариство») повідомляє про
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «позачергові Загальні збори») у формі заочного голосування (опитування).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах – 08 серпня 2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
3. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.

2

4. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
5. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://32547211.infosite.com.ua.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою:
Україна, 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, буд. 141,
кабінет № 1 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
Товариства з документами – Лишак І. В. Довідки за телефоном:
(04343) 67613, (04343) 61381.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«УНІВЕРСАЛ»

(код ЄДРПОУ 21246490)
Юридична адреса: Україна, 62416, Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Заводська/Чапаєва, буд. 18/86;
Фактична адреса: Україна, 61001, м. Харків, вул. Плеханівська,
57А, 2 (другий) поверх.
повідомляє,
що в порядку ч. 1, 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, Наглядовою радою Товариства
ПрАТ «УНІВЕРСАЛ» прийняте рішення про скликання позачергових
загальних зборів акціонерів на 18 серпня 2017 року, із повідомленням
акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядку
денного не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку,
встановленому статтею 35 цього Закону. Порядок денний затверджений Наглядовою радою ПрАТ «УНІВЕРСАЛ».
Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ» відбудуться 18 серпня 2017 року
за фактичною адресою Товариства: Україна, 61001, м. Харків,
вул.  Плеханівська, буд. 57А, 2 (другий) поверх, актова зала. Початок зборів о 10 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 09-00 години до 09-45 години 18 серпня 2017 року за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «УНІВЕРСАЛ» - фактичною адресою ПрАТ «УНІВЕРСАЛ»:
Україна, 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57А, 2 (другий) поверх,
актова зала.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»,
перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину 14 серпня 2017 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування
порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування
на загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ» про виконання рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ» від 27.04.2017 року.
5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ», яке є правонаступником
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«УНІВЕРСАЛ».
З документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть ознайомитись, звернувшись із письмовим запитом до ПрАТ «УНІВЕРСАЛ» за фактичною адресою: Україна, 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57А,
2 (другий) поверх, актова зала у робочі дні з 09-00 години до 18-00
години (обідня перерва з 13-00 години до 14-00 години) (а в день
проведення Зборів без подання письмового запиту – також у місці
їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип)
належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Голова комісії з припинення
(перетворення) ПрАТ «УНІВЕРСАЛ» Христич Євген Васильович.
Телефон для довідок 0505827928.
Адреса веб – сайту ПрАТ «УНІВЕРСАЛ», на якій розміщена інформація із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, - 21246490.infosite.com.ua.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ» повинні мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт або іншій документ, що
може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОМОТОР»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство
емітента
"Електромотор"
2. Код за ЄДРПОУ
05757966
3. Місцезнаходження
36008, м.Полтава, вул.Європейська,155
4. Міжміський код, телефон (0532) 63-32-46 ( 0532) 63-65-33
та факс
5. Електронна поштова
emplan@elmotor.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки
www.elmotor.com.ua
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 з протоколом №6 Наглядової ради вiд 26.07.2017р. прийнято
рiшення: Звiльнити з посади заступника голови правлiння з технiчного забезпечення ПАТ «Електромотор» Лiхачова Юрiя Вячеславовича ( паспорт
серiя ЕО №715999 виданий Первомайським МВ УМВС України в
Миколаївськiй обл.26 травня 1999р.) згiдно поданої заяви з 26 липня
2017р. за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Перебував на посадi з 27.10.2015р. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду замiсть звiльненої особи
нiкого не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Юренков В.М.
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
26.07.2017
(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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Запорiж
трансформатор"

00213428
69600, м. Запорiжжя, Днiпровське
шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса
irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ztr.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
26.07.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є поставка трансформаторного обладнання. Вартiсть правочину: 164200 тис. грн.
Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016
рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 4,03%, але згiдно
з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР»
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи
операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом,
перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
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
Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.07.2017
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток № 21
До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу

Додаток № 21
До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будспецсервіс»,

32555547
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер __20/2/2017-Т.
Дата реєстрації «22» червня 2017 року.
1. Дата початку укладання
«04» липня 2017 року
договорів з першими власниками
у процесі розміщення випуску
(серії) облігацій згідно з
проспектом емісії
облігацій:
2. Дата закінчення укладання
договорів з першими власниками
у процесі розміщення випуску
(серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом «03» липня 2018 року
емісії облігацій)
фактична
«18» липня 2017 року
3. Кількість облігацій у випуску
(серії):
які пропонувалися для розміщен- 2 059 000 (Два мільйони п’ятдесят
ня (згідно з проспектом емісії
дев’ять тисяч) штук
облігацій)
фактично розміщених
2 059 000 (Два мільйони п’ятдесят
дев’ять тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 288 260 000,00 (Двісті вісімдесят
випуску (серії) облігацій:
вісім мільйонів двісті шістдесят
тисяч) гривень 00 копійок
які пропонувалися для
288 260 000,00 (Двісті вісімдесят
розміщення (згідно
вісім мільйонів двісті шістдесят
з тимчасовим свідоцтвом
тисяч) гривень 00 копійок
про реєстрацію випуску
облігацій), грн.
фактично розміщених, грн.
288 260 000,00 (Двісті вісімдесят
вісім мільйонів двісті шістдесят
тисяч) гривень 00 копійок
5. Загальна сума залучених
288 260 000,00 (Двісті
коштів від розміщення випуску
вісімдесят вісім мільйонів
(серії) облігацій, грн.:
двісті шістдесят тисяч) гривень
00 копійок
Облігації, придбані членами
Кількість (шт.): наглядової (спостережної) ради: Сума, сплачена за
облігації (грн.): Облігації, придбані членами вико- Кількість (шт.): Сума, сплачена за
навчого органу:
облігації (грн.): Облігації, придбані працівниками Кількість (шт.): Сума, сплачена за
емітента:
облігації (грн.): 6. Кількість облігацій, що
--------------------------------------------------обліковуються на рахунку в
цінних паперах емітента за
результатами повернення
внесків, унесених
в оплату за облігації, усім
особам, які зробили
ці внески
7. Загальна сума повернутих
--------------------------------------------------внесків, унесених в оплату за
облігації, усім особам, які
зробили ці внески, грн.

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будспецсервіс»,

32555547
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер __21/2/2017-Т.
Дата реєстрації «22» червня 2017 року.
1. Дата початку укладання
«04» липня 2017 року
договорів з першими власниками
у процесі розміщення випуску (серії)
облігацій згідно з проспектом емісії
облігацій:
2. Дата закінчення укладання
договорів з першими власниками
у процесі розміщення випуску (серії)
облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії
«03» липня 2018 року
облігацій)
фактична
«18» липня 2017 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно 7 638 (Сім тисяч шістсот
з проспектом емісії облігацій)
тридцять вісім) штук
фактично розміщених
7 638 (Сім тисяч шістсот
тридцять вісім) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску
1 298 460,00 (Один мільйон
(серії) облігацій:
двісті дев’яносто вісім
тисяч чотириста
шістдесят) гривень
00 копійок
які пропонувалися для розміщення (згідно 1 298 460,00 (Один мільйон
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію двісті дев’яносто вісім
випуску облігацій), грн.
тисяч чотириста
шістдесят) гривень
00 копійок
фактично розміщених, грн.
1 298 460,00 (Один мільйон
двісті дев’яносто вісім
тисяч чотириста
шістдесят) гривень
00 копійок
5. Загальна сума залучених коштів від
1 298 460,00 (Один мільйон
розміщення випуску (серії) облігацій, грн.: двісті дев’яносто вісім
тисяч чотириста
шістдесят) гривень
00 копійок
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): Сума, сплачена за
(спостережної) ради:
облігації (грн.): Облігації, придбані членами виконавчого Кількість (шт.): Сума, сплачена за
органу:
облігації (грн.): Облігації, придбані працівниками емітента: Кількість (шт.): Сума, сплачена за
облігації (грн.): 6. Кількість облігацій, що обліковуються на ---------------------------------------рахунку в цінних паперах емітента за
----------результатами повернення внесків,
унесених в оплату за облігації, усім
особам, які зробили ці внески
7. Загальна сума повернутих
---------------------------------------внесків, унесених в оплату за облігації,
----------усім особам, які зробили ці
внески, грн.
Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Будспецсервіс»

______ Ю.Серещенко

Від емітента: Директор ТОВ «Будспецсервіс» ________ О.С. Дідик

Від емітента: Директор ТОВ «Будспецсервіс»

______ О.С. Дідик

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ»

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ»

______

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Будспецсервіс»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Інститут транспорту нафти»

які призначені на 29.08.2017 року
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником більше
10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом також – «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження (адреса
реєстрації): 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, повідомляє, що
29.08.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, 60, зал засідань, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 29.08.2017р. з 10 год.00 хв. до 10 год.
45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, зал засідань.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 29.08.2017 року –
станом на 24 год.00 хв. 21.08.2017 року.
Проект порядку денного ( перелік питань, що виносяться на
загальні збори):
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття
рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена веб-сайті Акціонера: http:// http://www.
bim.org.ua/
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з
14.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі) за адресою: місто Київ, Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал»), секція 1, 1-й поверх,
офіс 1. Відповідає за порядок ознайомлення з документами Шаламова О.В. тел. +38 0681148315.
Адреса на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів: 02121, місто Київ, Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал») 1-й поверх, офіс 1.
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед»
акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій
Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту
нафти»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»; 2. Код за ЄДРПОУ 00191164; 3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл., м.Покровськ,вул.Торгівельна,буд.106А; 4 Міжміський код,телефон
та факс(050) 9439487, (062) 2612301
5. Електронна поштова адреса osp@dmz.donetsk.ua ;6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації pao.dmz.com.ua;7. Вид особливої інформації Відомості про
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
26.07.2017р. загальними заборами ПАТ «ДМЗ» прийняте рішення про надання згоди на вчинення правочинiв із заінтересованістю. Ринкова вартість
майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства –
61 501 111 грн. Вартiсть активiв ПАТ «ДМЗ» за даними останньої рiчної

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства
«Інститут транспорту нафти»

які призначені на 29.08.2017 року
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником більше
10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом
також – «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження
(адреса реєстрації): 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, повідомляє,
що 29.08.2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, готель «Експрес», 4-й поверх, середній конференц зал, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 29.08.2017р. з 14 год.00 хв. до
14 год. 45 хв. за адресою: Україна, м.Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, готель «Експрес», 4-й поверх, хол середнього конференц залу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які призначені на 29.08.2017 року –
станом на 24 год.00 хв. 21.08.2017 року.
Проект порядку денного
( перелік питань, що виносяться на загальні збори):
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття
рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена веб-сайті Акціонера: http:// http://www.
bim.org.ua/
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з
14.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі) за адресою: місто Київ, Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал»), секція 1, 1-й поверх,
офіс 1. Відповідає за порядок ознайомлення з документами Шаламова О.В. тел. +38 0681148315.
Адреса на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів: 02121, місто Київ, Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал») 1-й поверх, офіс 1.
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед»
акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»
фiнансової звiтностi – 635 093 000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 9,69 %.Істотні умови правочину: предмет
правочину продаж ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 30939178) майна залізничного цеху. Згідно ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»
особою, заінтересованою у вчиненні ПАТ «ДМЗ» правочину є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»,
місцезнаходження: 85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Торгівельна,
буд. 106А (код за ЄДРПОУ 30939178). Ознака заінтересованості – акціонер
володіє принаймні 25 % акцій ПАТ «ДМЗ».Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
– 341 619 459 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi
у загальних зборах, - 229 156 947 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняте рiшення – 201 000 шт., «проти» - 0.
III. Підпис:1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.2. Найменування посади Голова
правлiння Никитенко Андрій Іванович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище
керівника) 26.07.2017

5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№141, 28 липня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Турбоатом»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Турбоатом»;
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс (057)
349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
1. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства
«Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято рішення
про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а саме – надати банківську гарантію на належне виконання контракту з Контрагентом.
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 121,62 тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0,00257%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
2. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства
«Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято рішення
про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а саме – надати банківську гарантію на належне виконання контракту з Контрагентом.
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 9 171,97 тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0,19356%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
3. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства
«Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято рішення
про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а саме – надати банківську гарантію на належне виконання контракту з Контрагентом.
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 14 492,08 тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0,30583%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
4. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а
саме – надати банківську гарантію для участі у міжнародному тендері, який
проводе Контрагент (Лот №1).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
*Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до моменту завершення міжнародного тендеру.
5. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а
саме – надати банківську гарантію для участі у міжнародному тендері, який
проводе Контрагент (Лот №2).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
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звітності становить 0%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
* Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до
моменту завершення міжнародного тендеру.
6. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з Контрагентом
відповідно до результатів міжнародного тендеру (Лот №1).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину законодавством не передбачені та статутом ПАТ «Турбоатом» не визначені.
* Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до
моменту завершення міжнародного тендеру.
7. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину з Контрагентом
відповідно до результатів міжнародного тендеру (Лот №2).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0%.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину законодавством не передбачені та статутом ПАТ «Турбоатом» не визначені.
* Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до
моменту завершення міжнародного тендеру.
8. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а
саме – надання банківських гарантій на повернення авансового платежу
відповідно до результатів міжнародного тендеру (Лот №1).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
* Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до
моменту завершення міжнародного тендеру.
9. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а
саме – надання банківської гарантії на належне виконання контракту відповідно до результатів міжнародного тендеру (Лот №1).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
* Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до
моменту завершення міжнародного тендеру.
10. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а
саме – надання банківської гарантії на повернення авансового платежу відповідно до результатів міжнародного тендеру (Лот №2).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до
вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
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від вартості, є значними правочинами.
* Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до
моменту завершення міжнародного тендеру.
11. 21.07.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 13 НР від 21.07.2017 року) було прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а
саме – надання банківської гарантії на належне виконання контракту відповідно до результатів міжнародного тендеру (Лот №2).
Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 0* тис. грн.
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності складає 4 738 606 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до

вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової
звітності становить 0%.
Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно
від вартості, є значними правочинами.
* Згідно умов міжнародного тендеру інформація є конфіденційною до
моменту завершення міжнародного тендеру.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Генеральний директор ____________
В.Г. Суботін
М.П.
		
27.07.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного
товариства
Повне найменування товариства:

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до
27 серпня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до
12.00 год. за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, буд. 4/6, 8-й поверх, кабінет № 25. Особою, відповідальною за
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, є
Сидоренко Олександр Жоржович (юрисконсульт).
28 серпня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» акціонери можуть надсилати
на адресу: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за
рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 233821).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
www.kievorgbud.kiev.ua (веб-сайт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»); http://www.
svarog.kiev.ua (веб-сайт ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє
від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий»
ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 233821)).
Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про
припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що
укладатиметься з цією депозитарною установою.
3. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
5. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
Телефон для довідок: (044) 496-14-60.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.
Шановні акціонери!
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від
свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), яке є власником
більш ніж 10% простих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», прийняло рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» та повідомляє вас, що 28 серпня 2017 року о
10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й
поверх, група приміщень №7, приміщення № 4, відбудуться позачергові
загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 28 серпня 2017 року з 09.00 год. до 09.45 год.
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 8, 2-й поверх, група
приміщень №7, приміщення № 4.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом
на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.08.2017р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Фінінвестгруп»

код за ЄДРПОУ: 31305397 (надалі – Товариство), місцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Бастіонна,15, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 серпня 2017 року о
09 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, кім. 1.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 15 серпня
2017р. з 08 години 40 хвилин до 08 години 55 хвилин за місцем проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають
право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства,
буде складено станом на 24 годину 09 серпня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту зборів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Про припинення повноважень Директора Товариства.

5. Прийняття рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства.
6. Про зміну організаційно-правової форми та припинення Товариства
шляхом його перетворення з Приватного акціонерного товариства «Фінінвестгруп» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінінвестгруп»
7. Про обрання Голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії)
8. Затвердження порядку та умов здійснення припинення шляхом перетворення ПрАТ «Фінінвестгруп» в ТОВ «Фінінвестгруп».
9. Затвердження порядку та умови обміну акцій товариства, що припиняється, на частки Товариства, що створюється шляхом перетворення.
Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до 15 липня 2017 року (включно) за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Бастіонна, 15 Б, каб. 1, 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 особою, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Костюченко Сергій Васильович,
телефон для довідок: +38 (068) 881-44-30. Адреса власного веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: http://31305397.smida.gov.ua/
Директор
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»; 2. Код за ЄДРПОУ 00191164
1. Повне найменування емітента

3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс (050) 9439487, (062) 2612301
5. Електронна поштова адреса osp@dmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації pao.dmz.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
26.07.2017р. загальними заборами ПАТ «ДМЗ» прийняте рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «ДМЗ» у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, тобто до 26.07.2018 року.
Характер правочинiв:
- купівля металопродукції, гранична сукупна вартість правочинів
200 000 000,00 гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв ПАТ «ДМЗ» за данними останньої рiчної
фiнансової звiтностi – 31,49%.
- продаж та/або постачання металопродукції, гранична сукупна вартість правочинів 200 000 000,00 гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПАТ «ДМЗ» за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 31,49%.
Вартiсть активiв ПАТ «ДМЗ» за данними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 635 093 000 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –
341 619 459 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для
участi у загальних зборах, - 229 156 947 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй,що
проголосували «за» прийняте рiшення – 229 156 947 шт., «проти» - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.2. Найменування посади Голова правлiння Никитенко
Андрій Іванович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)26.07.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР»,

що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВІОР»
Ідентифікаційний код юридичної особи 40177678
Місцезнаходження: Україна, 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, буд.45
Телефон/факс (044) 359-08-82, 359-08-83
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
– діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність
з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (номер і дата прийняття рішення про видачу
ліцензії: №908 від 06.09.2016р. Строк дії ліцензії з 06.09.2016 р. – необмежений.
Електрона поштова адреса: info@kua-contador.com.ua
Повідомлення про намір придбання значного
пакета акцій товариства
У відповідності до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР», що діє від свого імені, в
інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВІОР» (надалі –
ТОВ «КУА «КОНТАДОР» (ПВНЗІФ «АВІОР»)), повідомляє про свій намір
придбати значний пакет акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» (Україна, 01021, м.Київ, вул.Інститутська, буд.21, ідентифікаційний код юридичної особи 32850366, надалі –
ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ»»), який за наслідками такого придбання
становитиме 10 і більше відсотків простих іменних акцій товариства.
На дату складання та подання цього Повідомлення, ТОВ «КУА «КОНТАДОР» (ПВНЗІФ «АВІОР») належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій
ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ».
ТОВ ««КУА «КОНТАДОР» (ПВНЗІФ «АВІОР») має намір придбати
9460000 (дев’ять мільйонів чотириста шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ».
Директор ТОВ «КУА «КОНТАДОР» 	Фесенко В.В.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ»

(місцезнаходження товариства:
Україна, 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 42/1,
корпус 10, офіс 17)
повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «03» вересня 2017 року о 12-45
за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська,
буд. 114, офіс 6
в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Перелік питань,
включених до проекту
порядку денного:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення з питань порядку проведення загальних Зборів акціонерів Товариства (регламенту проведення загальних зборів акціонерів).
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора
Товариства.
5. Про обрання Директора Товариства.
6. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Про обрання Ревізора Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що
укладатиметься з Ревізором Товариства; обрання особи, яка
уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: «03» вересня 2017 року за пред’явленням документу,
що посвідчує особу (паспорту) (для представників акціонерів –
також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України). Початок реєстрації – 12-00, закінчення реєстрації - 12-30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах - 29.08.2017р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного в робочі дні (з
понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 09-00 до 18-00, крім
обідньої перерви з 13-00 до 14-00):
- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення
позачергових загальних зборів за місцезнаходженням Товариства
за адресою: Україна, 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 42/1, корпус 10, офіс 17;
- в день проведення позачергових загальних зборів – також за
адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6,
в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор – Тощев Роман
Володимирович
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту
порядку денного позачергових загальних зборів, можуть бути
внесені не пізніш ніж за 20 днів до проведення позачергових
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за
місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, та інформації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.11
«Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного http://38929389.smida.gov.ua/
Наглядова рада ПрАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ»

№141, 28 липня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Публічне акціонерне товариство «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство), місцезнаходження - 35600, Україна, Рівнен-

ська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А, повідомляє про проведення 30 серпня 2017року о 11 год. 00 хв. чергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі,
актовий зал, 3 поверх).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО», проводиться у день
проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до
10 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 23 серпня 2017р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із
депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства
за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу
прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення
про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО».
7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту
Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та
членами Наглядової Ради Товариства.

Повідомлення
про намір придбати значний пакет акцій
Відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства»

товариство з обмеженою відповідальністю «НАВІГАТОР СХІД» (код за ЄДРПОУ 40692171)

повідомляє про свій намір придбати прості іменні акції Приватного акШановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Нововолинський деревообробний комбінат»

(код ЄДРПОУ 01267053) місцезнаходження : м. Нововолинськ,
вул. Шахтарська, 55 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 серпня 2017 року
о 12:00 год. за адресою м. Нововолинськ, вул.. Шахтарська,55,
адмінприміщення, каб.1
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у
загальних зборах розпочнеться в 11.00 год. і закінчиться в 11.30 год. за
місцем проведення зборів
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування) :
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Нововолинський деревообробний комбінат» шляхом перетворення в
Товариство з додатковою відповідальністю.
5. Про призначення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Нововолинський деревообробний комбінат» у звязку з його перетворенням в Товариство з додатковою відповідальністю.

11. Прийняття рішення щодо схвалення додаткових договорів до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного з АТ «Ощадбанк»
та дій Наглядової ради Товариства, направлених на прийняття рішення
про внесення змін до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р.
12. Про затвердження правочинів, укладених між Товариством та
АТ «Укрексімбанк».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати прийняття
цього рішення.
Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул.. Грушевського, 117-А) у робочі дні з
10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, юридичний відділ). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Севрук Людмила Валентинівна, тел.
(03656) 3-00-20. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДУБНОМОЛОКО»
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
2016 рік
2015 рік
Усього активів
609112
568091
Основні засоби
142632
153567
Довгострокові фінансові інвестиції
62
62
Запаси
153632
136910
Сумарна дебіторська заборгованість
105105
141082
Грошові кошти та їх еквіваленти
5652
6619
Нерозподілений прибуток
(151986)
(131507)
Власний капітал
32086
16293
Статутний капітал
14090
14090
Довгострокові зобов’язання
335197
345158
Поточні зобов’язання
241829
206640
Чистий прибуток (збиток)
(20556)
(3725)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2683750
2683750
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
695
684
періоду (осіб)

ціонерного товариства «Спільне українсько-казахстансько-російське
підприємство з виробництва ядерного палива» (код 31725693) (далі по
тексту АТ «СП УКРТВЗ») у кількості 16149 (шістнадцять тисяч
сто сорок дев’ять) штук, що складає 33.333% статутного фонду.
На момент придбання ТОВ «НАВІГАТОР СХІД» не є акціонером АТ «СП
УКРТВЗ».

6. Про порядок строки та умови здійснення перетворення .
7. Про порядок та умови обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Нововолинський деревообробний комбінат», що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника Публічного акціонерного
товариства «Нововолинський деревообробний комбінат».
8. Про затвердження порядку, умов та строків викупу акцій. Затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового
викупу належних їм акцій .
9. Про затвердження плану перетворення.
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства:
ndok.pat.ua. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складається станом на 24 годину 21.08.2017 р. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за адресою: м. Нововолинськ, вул. Шахтарська,55, адмінприміщення, каб. 1 в робочий час з 9.00
до 15.00, та звернутися до відповідальної особи Миколаюк О.В. При собі
необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для
участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів –
доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.
Правління ПАТ «Нововолинський деревообробний комбінат».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Машинобудівний завод
«ТИСА»

До уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс»!

(надалі – Товариство)
(Місцезнаходження Товариства: 88011, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Паризької Комуни буд. 4;
код в ЄДРПОУ Товариства: 14313211)
Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Машинобудівний завод
«ТИСА», які відбудуться 03 вересня 2017 року о 11:00 год. за адресою:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької Комуни буд. 4, в приміщенні для нарад.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за
місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів Товариства буде складений станом на 29 серпня
2017 року.
Порядок денний
1. Про Відкриття зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Прийняття рішення про скасування рішення про ліквідацію Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання
членів Ліквідаційної комісії.
4. Прийняття рішення про обрання Директора товариства.
5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
8. Прийняття рішення про затвердження правочинів (значних правочинів), попереднє схвалення значних правочинів, прийняття рішення
про вчинення значних правочинів Товариством.
9. Закриття зборів.
Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт,
а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України. Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери
можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а
саме: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької Комуни буд. 4, в
кабінеті голови Ліквідаційної комісії, а також в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зацаринний А.А. Телефон для
довідок: (03122) 66-11-14.
Голова Ліквідаційної комісії ПАТ «МЗ «ТИСА» Зацаринний Андрій
Анатолійович

Приватне акціонерне товариство «Закарпатавтотранс» (код
ЄДРПОУ 03113934, місцезнаходження м. Ужгород, вул.Перемоги, 102, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 серпня
2017 року об 11 годині за адресою м. Ужгород, вул. Перемоги, 102
(приміщення актової зали). Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах акціонерів – на 24 годину
09.08.2017 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс».
3. Затвердження Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс».
4. Затвердження Положення про Генерального директора приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс».
5. Затвердження Положення про Ревізора приватного акціонерного
товариства «Закарпатавтотранс».
6. Визначення напрямів діяльності приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс».
7. Внесення змін та затвердження Статуту приватного акціонерного
товариства «Закарпатавтотранс» у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс» у новій редакції та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
Адреса веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень кожного з питань, включеного до порядку денного: http://zakavto.
com.ua/. Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 15 серпня 2017 року з 10.00 години до
10.45 годину за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства
при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу
(паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно
з чинним законодавством, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися у робочі дні, робочі
години за адресою м. Ужгород, вул.Перемоги, 102, кім.5, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, - генеральний директор Товариства Кречко Й.В. Довідки
за телефоном: (03122)23529.

приватного акціонерного
товариства «СЕРВІС-ПОБУТ» , далі Товариство,

місцезнаходження ліквідаційної комісії, її повноважень та порядку прийняття нею рішень.
6. Затвердження порядку і строків проведення ліквідації та заявлення
кредиторами своїх вимог.
7. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.
8. Про зупинення обігу акцій ПрАТ «СЕРВІС-ПОБУТ».
Акціонери до дати проведення зборів можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
за місцезнаходженням Товариства за адресою: Сумська область,
м. Охтирка, вул. Жовтнева, будинок 12 в приміщенні бухгалтерії, кімната №13, 3-й поверх : у робочі дні з 09-00 год. до 13-00 год., а в день
проведення зборів – також у місці проведення зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Ємець Володимир Якович. Пропозиції до проекту порядку денного
та проекту рішень зборів подаються в письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів
Товариства. Телефон для довідок: (05446) 2-60-72 та (066) 625-10-20.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства:
http://03062007.emitents.org

Наглядова рада

(код ЄДРПОУ 03062007, місцезнаходження: 42700 Сумська область, м. Охтирка, вул. Жовтнева, будинок 12) повідомляє, що
01 вересня 2017 року о 12-00 годині в приміщенні бухгалтерії , кімната №13, 3-й поверх , за місцезнаходженням Товариства, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в зборах буде
проводитись 01.09.2017 р. з 11-00 год. до 11-50 год., за місцем проведення зборів, на підставі переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеного Центральним ддепозитарієм
станом на 24-ту годину 28 серпня 2017 р. Для реєстрації акціонерам
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а
представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт)
та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до
діючого законодавства України.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії .
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про ліквідацію приватного акціонерного товариства «СЕРВІС-ПОБУТ».
5. Обрання ліквідаційної комісії ПрАТ «СЕРВІС-ПОБУТ» . Визначення
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» (надалі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 00476642, місцезнаходження: 69118, м. Запоріжжя,
вул. Привокзальна, 21)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які
відбудуться 30 серпня 2017 року о 14:00 за адресою:
м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 15, каб. 207.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного.
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Затвердження звіту Голови комісії з припинення про виконання плану
перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ».
4. Затвердження передавального акту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ».
5. Ухвалення проекту статуту ТОВ ««ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» правонаступника ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ».
6. Визначення уповноважених осіб на право підписання установчих документів товариства - правонаступника ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ».
7. Визначення уповноваженої особи на право подання документів товариства - правонаступника ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» для здійснення реєстраційних дій ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ».
8. Ухвалення рішення про проведення установчих загальних зборів товариства - правонаступника ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ».
Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 30 квітня 2017 року
з 13:30 до 13:50 за місцем проведення позачергових загальних зборів.
При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів – документи, що підтверджують їх повноваження. Представники
юридичних осіб, що діють на підставі довіреності, надають документи, що
підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 21, у робочі дні, робочий час, а в день
проведення позачергових загальних зборів – у місці їх проведення: м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 15, каб. 207.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – голова комісії з припинення Сахнюк І.В.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 серпня 2017 року.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ», на
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: http://www.rybocombinat.com.ua/
Телефон для довідок: (061) 787-44-93.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» за 2017 рік (тис. грн.)
(попередні дані)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
7 776
13 289
Основні засоби та інвестиційна нерухомість
5 315
5 463
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
1 158
7 005
Сумарна дебіторська заборгованість
448
776
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
13
Нерозподілений прибуток
549
875
Власний капітал
3 134
3 483
Статутний капітал
2 254
2 254
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
227
248
Поточні зобов'язання і забезпечення
4 415
9 558
Чистий прибуток (збиток)
(326)
(862)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
9 014 800
9 014 800
Кількість власних акцій, викуплений протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Середня кількість працівників (осіб)
8
8
У зв’язку з прийнятим рішенням загальними зборами акціонерів (протокол
№ 20 від 20.04.2017р.) про припинення Товариства шляхом перетворення у
товариство-правонаступник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» та згідно з діючого законодавства
України, по закінченню проведення позачергових загальних зборів Товариства,
відбудуться установчі загальні збори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ», у тому ж місті, з числа зареєструвавшихся учасників позачергових загальних зборів Товариства.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР»
№ 141 від 28.07.2017 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова комісії з припинення
І.В. Сахнюк

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК
"РАДАБАНК"
46

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося
24.07.2017р. (Протокол засiдання № 78-1) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 12 530
тис.грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 819 392 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1,53%.
Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на приєднання до "Договору комплексного банкiвського
обслуговування фiзичних осiб" (вiдкриття та обслуговування депозитних
рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Веб-банкiнг) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 12 530 000,00 гривень, термiном на 259 днiв, вiдсоткова ставка 10,00 рiчних, кожний наступний тиждень додатково 0,25
вiдсоткiв рiчних.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаПовідомлення про опублікування виправленої
Річної інформації емітента цінних паперів за 2016 р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль", код за ЄДРПОУ: 00130820,
51925, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське,вул. Заводська, буд.2, т.
(0569) 55-00-33.
Приватне акціонерне товариства "Дніпровська теплоелектроцентраль"
(станом на 31.12.2016 р. назва - Публічне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль") - далі по тексту Товариство, повідомляє,
що Товариством була опублікована Річна інформація емітента цінних паперів ( для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2016 р. в
офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку "Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №79 (2584) від 26.04.2017 р. (частина 2).
Станом на 31.12.2016 року відбулися зміни в фінансовій звітності Товариства після дати балансу, за рахунок зменшення витрат за результатами
перевірки (актом перевірки від 13.03.2017 р.) Східним офісом Держаудитслужби.
Таким чином, змінилися основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. які були опубліковані в п.1 розд. ІІ "Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79 (2584)
від 26.04.2017 р. (частина 2). Виправлені показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. наведені нижче:
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн) за 2016 р.

ки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про
акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна Iгорiвна
- Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована
особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося
24.07.2017 р. (Протокол засiдання № 78-1) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 8 500
тис.грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 819 392 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1,04%.
Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на приєднання до "Договору комплексного банкiвського
обслуговування фiзичних осiб" (вiдкриття та обслуговування депозитних
рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Веб-банкiнг) Городницьким
Володимиром Iгоревичем, у сумi 8 500 000,00 гривень, термiном на 259
днiв, вiдсоткова ставка 10,00 рiчних, кожний наступний тиждень додатково
0,25 вiдсоткiв рiчних.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про
акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницький Володимир
Iгоревич - член Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голови Наглядової ради
та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину 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
Голова Правлiння
Стоянов Сергiй Борисович
25.07.2017 р.

Найменування показника

Період
Звітний Попередній
2016 р.
2015 р.
947909
642077
45981
44177
6216
2867
783200
552463
42850
13685
-74035
-75691
25409
25409
-101626
-103316
98
1134
1021846
716634

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,01414
-0,62
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,01414
-0,62
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
101638844 101638844
загальна номінальна
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Виправлена річна за 2016 р. інформація Товариства 26.07.2017 р. розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку і в мережі Інтернет на веб-сайті Товариства: ddtec.pat.ua .
Генеральний директор ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ" Вітютін Є.Ю.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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№141, 28 липня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 387652 (0562) 387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося
24.07.2017 р. (Протокол засiдання № 78-2) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
1) Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 12 530
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1,53%.
Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: додатковий договiр до договору застави майнових
прав сторонами якого є Городницька Тетяна Iгорiвна (Заставодавець) та
ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Заставодержатель), заставна вартiсть майнових
прав складає 12 530 000,00 гривень, строк дiї договору по 22.09.2017р.
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про
акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна Iгорiвна
- Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована
особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося
24.07.2017 р. (Протокол засiдання № 78-2) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
2) Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 8 500
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1,04%.
Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: додатковий договiр до договору застави майнових
прав сторонами якого є Городницький Володимир Iгоревич (Заставодавець) та ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Заставодержатель) , заставна вартiсть
майнових прав складає 8 500 000,00 гривень, строк дiї договора по
22.09.2017р. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочиПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про

ПРАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00283096
3. Місцезнаходження - 61022, м.Харків, пр. Незалежності, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс - (057) 766 04 76
5. Електронна поштова адреса - info@pdc.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://www.pdc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

ну та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницький
Володимир Iгоревич - член Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голови Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося
24.07.2017 р. (Протокол засiдання № 78-2) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
3) Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 12 530
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1,53%.
Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: договiр про вiдступлення права вимоги сторонами
якого є Городницька Тетяна Iгорiвна та ПАТ "АБ "РАДАБАНК", сума договора 12 530 000,00 гривень, строк дiї договора по 22.09.2017р. Iнформацiя
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради та Голови Ревiзiйної
комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося
24.07.2017 р. (Протокол засiдання № 78-2) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме:
4) Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 8 500
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819 392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна
або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 1,04%.
Iстотнi умови правочину:
Предмет правочину: договiр про вiдступлення права вимоги сторонами
якого є Городницький Володимир Iгоревич та ПАТ "АБ "РАДАБАНК" , вартiсть договору складає 8 500 000,00 гривень, строк дiї договору по
22.09.2017р. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницький
Володимир Iгоревич - член Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голови Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину 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
Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 25.07.2017 р.
2. Текст повідомлення
24 липня 2017 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 1266,8 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
54843 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності 2,31%. Iстотнi умови договору не розкриваються у зв`язку з тим що товариство є приватним.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор І. В. Древаль 25.07.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", 14352406, м. Київ, Печерський,
01601, м.Київ, вул. Мечникова, буд. 3, (056) 787-02-64,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.07.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.creditdnepr.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА", 30373906
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): І. Позачергові загальні збори акціонерів.
Дата проведення: 14.01.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про затвердження Положення про управлiння внутрiшнього аудиту.
ІІ. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 01.02.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Банку;
2) Про обрання членiв Наглядової ради Банку;
3) Про обрання Голови Наглядової ради Банку;
4) Про затвердження умов тристороннiх цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Банку;
5) Про обрання Голови Правлiння Банку особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та Членами
Наглядової ради Банку вiд iменi ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" та направлення новообраним Головi та членам Наглядової ради листiв-угод про
обрання складу Наглядової ради Банку;
6) Про надання доручення Головi Правлiння Банку або iншiй уповноваженiй Головою Правлiння Банку особi пiдготувати та надати Нацiональному банку України документи, визначенi Положенням про порядок реєстрацiї та лiцензування банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердженим постановою Правлiння НБУ № 306 вiд 08.09.2011 р.,
для погодження кандидатур новообраних Голови та членiв Наглядової
Ради Банку.
ІІІ. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 03.02.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про погодження розмiру винагород для Незалежних членiв Наглядової ради Банку;
2) Про погодження додаткових виплат та благ, що виплачуються/надаються всiм членам Наглядової ради;
3) Про затвердження умов тристороннiх цивiльно-правових договорiв,
що укладаються з членами Наглядової рада Банку у редакцiї, що додаються до цього Рiшення;
4) Про доручення Головi Правлiння Банку пiдписати цивiльно-правовi
договори з членами Наглядової ради вiд iменi Банку.
ІV. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 18.02.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про розгляд аудиторського звiту за результатами проведення перевiрки на тему: "Дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї кримiнальних доходiв / фiнансування тероризму".
V. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 11.03.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про внесення змiн в умови працi працiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
VІ. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 22.03.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про внесення змiн до Положення про Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" шляхом викладення його в новiй редакцiї;
2) Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" шляхом викладення його у новiй редакцiї.
VІІ. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 29.03.2016

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про затвердження рiшення, що мiститься в Протоколi засiдання
Правлiння Банку вiд 29.03.2016 р. № 28 згiдно додатку 1;
2) Про надання повноважень Головi Правлiння та Головi Наглядової
ради на пiдписання документiв на умовах та за формою, що визначена
в додатках до протоколу Правлiння Банку вiд 29.03.2016 р. № 28.
VІІІ. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 19.04.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про затвердження рiшення, що мiститься в Протоколi засiдання
Правлiння Банку вiд 19.04.2016 р. № 34 згiдно додатку 1;
2) Про надання повноважень Головi Правлiння та Головi Наглядової
ради на пiдписання документiв на умовах та за формою, що визначена
в додатках до протоколу Правлiння Банку вiд 19.04.2016 р. № 34.
IX. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 27.04.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про внесення змiн до Статуту Банку.
X. Чергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 28.04.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Про затвердження звiту Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
про дiяльнiсть у 2015 роцi,
2) Про затвердження звiту Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" про дiяльнiсть у 2015 роцi;
3) Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" про результати фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду;
4) Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" у 2015 роцi.
5) Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" за 2015 рiк.
6) Про розподiл прибутку, отриманого ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
за результатами дiяльностi у 2015 роцi, покриття збиткiв минулих рокiв.
XI. Позачергові загальні збори акціонерів:
Дата проведення: 19.07.2016
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1) Погодження пропозицiї керiвництва Банку щодо укладення Договору про страхування професiйної вiдповiдальностi членiв Наглядової ради та керiвникiв Банку за програмою "Corporate Directors & Officers Liability Insurance Policy" з компанiєю ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна";
2) Погодження, що застрахованими особами є члени Наглядової ради, члени Правлiння та директори Банку, визначенi у додатку 1 до Договору;
3) Схвалення укладення Банком Договору № 347.994090653.0045 вiд
27.04.2016 р. у редакцiї, що додається до цього Рiшення.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка
(тис. грн)
Найменування показника

Період
звітний

попередній

Усього активів

7871198

7563800

Грошові кошти та їх еквіваленти

786849

403027

Кошти в інших банках

141951

142252

Кредити та заборгованість клієнтів

4001636

4654314

Усього зобов'язань

7682309

7505567

Кошти банків
Кошти клієнтів

45

357040

7442286

6283673

Усього власного капіталу та частка меншості

188889

58233

Статутний капітал

1544666

858666

-

-

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
(грн.)

-0.45

0.44

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

-

-

Чистий прибуток/(збиток)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО
"УКРТРАНСГАЗ"

30019801
01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
(044)461-28-23 (044)461-20-95
varetca-in@utg.ua
www.utg.ua

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" (далi - Товариство) 25 липня 2017 року отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне
акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (далi - Компанiя) Рiшення акцiонера №119 вiд 21.07.2017 про припинення повноважень члена Правлiння Товариства.
Вiдповiдно до пункту 11.21.1 Статуту Товариства повноваження члена
Правлiння припиняються достроково у разi складання повноважень за його
особистою заявою.
Згiдно з пiдпунктом 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенцiї
Загальних Зборiв Товариства належить прийняття рiшення про обрання та
припинення повноважень членiв Правлiння (як в цiлому Правлiння так i
окремих членiв).
Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили:
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Макогона Сергiя
Леонiдовича 21 липня 2017 року вiдповiдно до його особистої заяви вiд
21 липня 2017 року про дострокове припинення повноважень члена
Правлiння Товариства за угодою сторiн.
Макогон Сергiй Леонiдович акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 02.03.2016. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Химко Мирослав Петрович
Тимчасово виконуючий
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
25.07.2017
М.П.
обов'язки Президента
(дата)

Приватне
акцiонерне товариство
«Юнiсть»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПрАТ «Юнiсть»
Приватне акцiонерне товариство «Юнiсть» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 19031641, адреса місцезнаходження 02100, м.Київ, вулиця Попудренко, б. 22 повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться 31 серпня 2017
року о 17-00 за адресою: 02100, м.Київ, вулиця Попудренко, б. 22, кабінет директора №1. Реєстрація відбудеться з 16-00 по 16-50 за місцем
проведення зборів.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ):
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів Товариства та затвердження регламенту зборів.
3. Про припинення Приватного акцiонерного товариства «Юнiсть»
шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю
«Юнiсть» та встановлення терміну для заявлення вимог кредиторами.
4. Про призначення Комісії з припинення Приватного акцiонерного товариства «Юнiсть», визначення місця її діяльності та режиму її роботи.
5. Про ухвалення порядку і умов здійснення перетворення Приватного
акцiонерного товариства «Юнiсть».
6. Про затвердження порядку та строків обміну акцій Приватного
акцiонерного товариства «Юнiсть» на частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнiсть».
7. Про встановлення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів Приватного акцiонерного товариства «Юнiсть».
8. Про затвердження плану перетворення Приватного акцiонерного
товариства «Юнiсть».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.08.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів по 30.08.2017 р. у робочі
дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: 02100, м. Київ, вул. Попудренка, 22,
приймальня №2, звернувшись із заявою складеною у довільній формі.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Кіщак Наталія Іванівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: http://19031641.infosite.com.ua/.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до
чинного законодавства.
Телефон для довідок: (044) 559-14-88.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А,
повідомляє Вам, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства
(далі – Збори) відбудуться 01 вересня 2017 року о 17-00 годині за
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).
Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться
за місцем проведення зборів та у день проведення Зборів з 16.30 до
16.50.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах – 28.08.2017 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах
необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
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3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про виділ з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» акціонерного товариства.
5. Прийняття рішення про визначення складу комісії з виділу та обрання її персонального складу.
6. Прийняття рішення про порядок і умови виділу з ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» акціонерного товариства.
7. Прийняття рішення про створення за результатами виділу нового
акціонерного товариства із зазначенням розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.
Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами
стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053,
м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до
13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства,
контактний телефон +38(044) 390-52-71.
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного
загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua
Наглядова рада Товариства.

№141, 28 липня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»
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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ
00191164
3. Місцезнаходження
85300, Донецька обл., м. Покровськ,
вул. Торгівельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон (050) 9439487, (062) 2612301
та факс
5. Електронна поштова
osp@dmz.donetsk.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі pao.dmz.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
26.07.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДМЗ», а
саме:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Ємченка Андрiя
Валентиновича, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не
володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Соколової Людмили
Володимирiвни, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не володiє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Надича Iгоря Богдановича, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд 26.07.2017р.).
Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді
з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Гурєєва Максима
Костянтиновича, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не
володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Онiщенко Свiтлани
Федорiвни, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не володiє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Юшкова Євгена
Олександровича, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не володiє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Бєлоусової Олени
Андрiївни, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не володiє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Чижикової Iрини
Володимирiвни, на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа
перебувала на посаді з 25.04.2014р. Особа акціями товариства не володiє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Ємченка Андрія
Валентиновича на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.) та рішення Наглядової ради (протокол вiд 26.07.2017р.).

Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу
обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: заступник генерального директора з стратегічного розвитку. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є незалежним
директором.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Гурєєва Максима Костянтиновича на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд 26.07.2017р.).
Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу
обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: заступник директора дирекції з правового
забезпечення, директор дирекції з правового забезпечення. Особа акціями
товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акціонера Компанії
ФІНТЕСТ ТРЕЙДИНГ КО ЛІМІТЕД (FINTEST TRADING CO LIMITED), реєстраційний код НЕ51541.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Надича Ігора Богдановича
на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення
прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано
строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: директор дирекції з управління власністю. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Кандидат є представником акціонера Компанії
ФІНТЕСТ ТРЕЙДИНГ КО ЛІМІТЕД (FINTEST TRADING CO LIMITED), реєстраційний код НЕ51541.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Соколову Людмилу Володимирівну на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд 26.07.2017р.).
Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу
обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: заступник генерального директора з фінансів.
Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акціонера ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Горбачову Тетяну Іванівну
на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення
прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано
строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа займала посади: директор дирекції стратегічного планування та економічного аналізу. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є незалежним
директором.
- обрано на посаду голови та члена Ревізійної комісії Юшкова Євгена
Олександровича на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд
26.07.2017р.) та рішення Ревізійної комісії (протокол вiд 26.07.2017р.).
Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревізійної
комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: директор дирекції економічного планування, аналізу та моніторингу інноваційних проектів. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Новікову Світлану Іванівну
на підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення
прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревізійної комісії.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано
строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: ведучий спеціаліст
відділу оперативних перевірок дирекції з внутрішнього контролю та аудиту.
Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Голік Ольгу Вікторівну на
підставі рiшення Загальних зборів (протокол 29 вiд 26.07.2017р.). Рiшення
прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревізійної комісії.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано
строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: ведучий спеціаліст
відділу міжнародної фінансової звітності дирекції з обліку та звітності. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Голова правлiння (ініціали та прізвище керівника) Никитенко Андрій Іванович (підпис) (дата) 26.07.2017 М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї
«Зборiвгаз»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публiчне
акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Зборiвгаз».2. Код
за ЄДРПОУ: 21138352.3. Місцезнаходження: 47201 м.Зборiв вул.Набережна
2.4. Міжміський код, телефон та факс: 0354022645 21235.5. Електронна
поштова адреса: zboriv@tgaz.te.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://
zborivgaz.tgaz.te.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
II. Текст повідомлення. Згiдно поданої заяви припинено повноваження
з 24.07.2017 р. члена ревiзйної комiсiї Тахтай Андрiя Володимировича
(паспорт СМ 062408 виданий Залiзничним РУГУМВС України у м.Київ
24.07.1997) часткою в статутному капiталi не володiє. Термiн перебування
на посадi1 р.3 м. Посада члена ревiзiйної комiсiї є вакантною до рiшення
загальних зборiв акцiонерiв.Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.2. Голова правління Кузьменко Валерiй
Володимирович.

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПрАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО»
(код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл.,
смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі – «Товариство») повідомляє
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі
– «загальні збори»):
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів:
16 серпня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 16300, Чернігівська
область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А, приміщення зали
засідань Товариства.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення загальних зборів (за
пред’явленням акціонером паспорта, для представників акціонерів – за
пред’явленням довіреності, оформленої згідно чинного законодавства, та
паспорта).
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: 24 липня 2017 року (24 година).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Про визначення способу виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2016 році.
5. Порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09:00 до 16:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00)
в кабінеті бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська
область, смт. Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А
- в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства в приміщенні зали засідань Товариства за адресою: Чернігівська область, смт.
Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А.
Документи надаються для ознайомлення, зняття копій та не підлягають виносу. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрист Мошкіна Наталія Леонідівна. Довідки за телефоном
(04643) 2‑15‑35.
6.Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : kulik-moloko.net.ua
Загальні збори скликаються із врахуванням норм ч. 5 ст. 47 Закону
України «Про акціонерні товариства» згідно рішення Наглядової Ради
Товариства ( протокол б/н від 21.07.2017 р.)
Наглядова Рада Товариства
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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
Публiчне акцiонерне товаемітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

риство «Одеський кабельний завод «Одескабель»

05758730
65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144
(048) 716-16-65 (048) 716-16-65
corp@odeskabel.com
http://05758730.smida.gov.ua

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
26.07.2017р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину та укладання вiдповiдного
договору мiж ПАТ «Одескабель» та ТОВ «Костянтинiвський завод
металургiйного обладнання» на придбання мiдної катанки на суму, яка не
перевищує 220000 тис. грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за даними останьої рiчної фiнансової
звiтностi 897996 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,50%. Статутом
ПАТ «Одескабель» не визначено додаткових критерiїв не передбачених
законодавством для вiднесення правочину до значного.
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
Iоргачов Дмитро Васильович
(підпис)
М.П.
27.07.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Одяг» Код за ЄДРПОУ: 01554249. Місцезнаходження:

76006, Iвано-Франкiвськ, Максимовича, 8. Телефон (03422) 56-66-55 Електронна поштова адреса: odyagvat@ukr.net Адреса сторінки мережі інтернет www.
odyah.pat.ua Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За рiшенням Наглядової ради протокол №4 вiд 24.07.2017 р звiльнено з
посади з 26.07.2017 р. за згодою сторiн Генерального директора Куцинду Миколу Степановича, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi 10 рокiв. призначено на посаду з 27.07.2017 р. Генерального
директора Сухомлин Антона Олександровича, часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Попередня посада - менеджер з питань регiонального розвитку ТзОВ «ТЦ+» (м.Луцьк, вул. Бубнiцька, 12). Призначено до переобрання.
Вищевказані посадові особи, згоди на публікацію паспортних даних не надали,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Куцинда М.С
Відомості про припинення емітента
шляхом ліквідації.

Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ №522
«ПРОМВЕНТИЛЯЦIЯ», код: 01414169 (далi за текстом Товариство),
що вiдбулися 21-24.07.2017р., за місцезнаходженням Товариства: 04116,
м.Київ, вул. Довнар-Запольського, 3/1, кв.1., було прийнято рiшення про
припинення Товариства шляхом добровiльної лiквiдацiї, у зв'язку з важким
матерiальним становищем. За рiшення проголосували: «за» - 7919 голосiв,
«проти» - немає. У Товариства кредитори вiдсутнi. Вартiсть чистих активiв
Товариства складає (-1224) тис.грн; сума зобов'язань Товариства становить
1 460 тис.грн; розмiр власного капiталу складає (-1224) тис.грн. Достатнiсть
активiв емiтента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка
може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв, буде визначена
пiсля прийняття вимог вiд кредиторiв. Тел./факс: +38 044 259-81-38; email:
su522@aspectgroup.com.ua; сайт: http://su522.aspectgroup.com.ua; Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні; Голова
правлiння Сорока М.М., 24.07.2017.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відомості про зміну складу посадових осіб.

Публічне акціонерне товариство
«Козятинхліб», код ЄДРПОУ 00375757,

(код ЄДРПОУ 00375757, місцезнаходження 22100, Вінницька область,
Козятинський район, місто Козятин, вулиця Незалежностi 72,
тел./факс (04342) 2-03-48, електронна поштова адреса
vkucenko@kozyatynhlib.com.ua, власна сторінки в мережі Інтернет http://kozyatynhlib.com.ua/akcioneramtainvestoram.html
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від
26.07.2017 року у зв’язку із зміною типу Товариства припинені повноваження:
- голови Наглядової ради Гарапка Василя Федоровича паспорт КА
301144, виданий 26.11.1996 року Залізничним РВ УМВС у Львівській області, на посаді був 5 (п’ять) років, частка в СК - 0 %, розмір пакету акцій 0 грн.;- члена Наглядової ради Бойка Ростислава Андрійовича, паспорт
КА 279910, виданий 05.11.1996 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у
Львівській обл., на посаді був 5 (п’ять) років, частка в СК - 0%, розмір пакету акцій - 0 грн. ;- члена Наглядової ради Космеди Ростислава Андрійовича, паспорт КС 506431, виданий 10.08.2006 року Личаківським РВ ЛМУ
УМВС у Львівській області, на посаді був 5 (п’ять) років, частка в СК - 0%,
розмір пакету акцій - 0 грн.; - голови Ревізійної комісії Стахів Галини Осипівни, паспорт КВ 043139, виданий 25.12.1998 року виданий Самбірським
РВ УМВС у Львівській обл., на посаді була 5 (п’ять) років, частка в СК 0 %,
розмір пакету акцій - 0 грн ;- члена Ревізійної комісії Дорожко Вікторії Євгенівні, паспорт КВ 469653, виданий 23.08.2000 року виданий Франківським
РВ ЛМУ УМВС у Львівській обл., на посаді була 5 (п’ять) років, частка в СК
- 0%, розмір пакету акцій - 0 грн.;-члена Ревізійної комісії Мощич Наталії
Василівни, паспорт КС 584129 виданий 18.08.2007 року Шевченківським
РВ ЛМУ УМВС у Львівській області, на посаді була 5 (п’ять) років, частка в
СК - 0%, розмір пакету акцій – 0 грн.
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від
26.07.2017 року, обрано терміном на 3 (три) роки:
- члена Наглядової ради Гарапка Василя Федоровича паспорт КА
301144, виданий 26.11.1996 року Залізничним РВ УМВС у Львівській області, протягом останніх 5-ти років займав посади: директор ПрАТ »Сетвік» з 18.06.2004р. по 16.09.2014р.та ТзОВ »Скриня плюс» з 02.03.2011р.
по даний час, голова Наглядової ради ПАТ «Козятинхліб», частка в СК
— 0 %, розмір пакету акцій — 0 грн., який є представником акціонера
ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», що
володiє часткою в статутному капіталі товариства – 92,076591%, розмiр
пакета акцiй 119497,00 грн.;- члена Наглядової ради Бойка Ростислава
Андрійовича, паспорт КА 279910, виданий 05.11.1996 р. Галицьким РВ
ЛМУ УМВС України у Львівській обл., протягом останніх 5-ти років займав посади: за сумісництвом – фінансовий директор ТОВ «Скриня
Плюс» (з 25.04.2013 року по сьогоднішній день), Генеральний директор
ПрАТ «Сетвік», (з 17.09.2013 по сьогоднішній день), член Наглядової
ради ПАТ «Козятинхліб», частка в СК - 0%, розмір пакету акцій - 0грн.,
який є представником акціонера ТОВ «Компанія з управління активами

Публічне акціонерне товариство
«Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк»
Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00039002)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться
31 серпня 2017 року о 1200 годині
за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий
зал), 9 поверх,
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три)
робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом
на 2400 23 серпня 2017 року.

«Західна інвестиційна група», що володiє часткою в статутному капіталі
товариства – 92,076591%, розмiр пакета акцiй 119497,00 грн.; - члена
Наглядової ради Космеду Ростислава Андрійовича, паспорт КС 506431,
виданий 10.08.2006 року Личаківським РВ ЛМУ УМВС у Львівській області. Протягом останніх 5-ти років займав посади: заступник директора
з правових питань ТзОВ «СКРИНЯ ПЛЮС», член Наглядової ради
ПАТ «Козятинхліб», частка в СК - 0%, розмір пакету акцій — 0 грн. який
є представником акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», що володiє часткою в статутному капіталі товариства – 92,076591%, розмiр пакета акцiй 119497,00 грн.- члена Ревізійної комісії - Куксова Владислава Геннадійовича, паспорт КА 666800,
виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 26 листопада 1997 р. Протягом останніх 5-ти років займав посади: з
03.07.2006р. – юрисконсульт ПрАТ «Сетвік», з 11.12. 2009 р. - юрисконсульт ПП «Центробуд» по даний час, частка в СК - 0 %, розмір пакету
акцій - 0 грн.; - члена Ревізійної комісії Мельник Іванну Валентинівну,
паспорт МЮ 305613, виданий Володимирецьким РВ УМВС України у
Рівненській області 22.06.2012 р. Протягом останніх 5-ти років займала
посади: з 20.10.2016 р. до сьогодні – менеджер з маркетингу
ТзОВ «Скриня-Плюс», частка в СК - 0 %, розмір пакету акцій - 0 грн. члена Ревізійної комісії Дзюбу Світлану Сергіївну, паспорт КС 611606,
виданий Сихівським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області
11.01.2008 р. Протягом останніх 5-ти років займала посади:
з 05.05.2010 р. по сьогодні – начальник відділу маркетну та оренди ТзОВ
«Скриня-Плюс», частка в СК - 0 %, розмір пакету акцій - 0 грн.
На підставі Рішення засідання Наглядової ради від 26.07.2017 року, відбулись зміни посадових осіб емітента,обрано терміном на три роки на посаду Голови Наглядової ради Гарапка Василя Федоровича паспорт КА
301144, виданий 26.11.1996 року Залізничним РВ УМВС у Львівській області. Протягом останніх 5-ти років займав посади: директор ЗАТ »Сетвік»
з 18.06.2004р. по 16.09.2014р.та ТзОВ »Скриня плюс» з 02.03.2011р. по
даний час, голова Наглядової ради ПАТ «Козятинхліб», частка в СК - 0 %,
розмір пакету акцій - 0 грн., який є представником акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група», що володiє часткою в статутному капіталі товариства – 92,076591%, розмiр пакета акцiй
119497,00 грн.
На підставі Рішення засідання Ревізійної комісії від 26.07.2017 року, відбулись зміни посадових осіб емітента,обрано терміном на три роки на посаду Голови Ревізійної комісії Куксова Владислава Геннадійовича, паспорт
КА 666800, виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 26 листопада 1997 р. Протягом останніх 5-ти років займав посади: з
03.07.2006р. -юрисконсульт ПрАТ«Сетвік», з 11.12. 2009 р. - юрисконсульт
ПП «Центробуд» по даний час, частка в СК - 0 %, розмір пакету акцій 0 грн.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Директор Куценко Володимир Григорович пiдтверджує достовiрнiсть
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Промінвестбанк».
3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження Статуту в новій редакції.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
з питань порядку денного зборів: www.pib.ua
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дн товариства: м. Київ, пров. Шевченка,
12, кім.509 (бюро перепусток – вул. і, в робочий час, за місцезнаходженням Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Юридичного департаменту
Мороз С.А.
Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41,
(044) 364-65-38.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без
довіреності - додатково до документів, що засвідчують особу, належним
чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «Ар енд Пі»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПО
УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ПАРЛАМЕНТ», код за ЄДРПОУ 33499012, (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, 03680, м. Київ,
вул. Предславинська, буд. 28, повідомляє учасників ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «Ар енд Пі», реєстраційний код за ЄДРІСІ 233759, (надалі –
ЗНВПІФ «Ар енд Пі»), що «24» липня 2017 року Загальними зборами
учасників Товариства прийнято рішення (Протокол №70 Загальних зборів
учасників Товариства від 24.07.2017р.) про продовження строку діяльності
ЗНВПІФ «Ар енд Пі» на 10 (десять) років до 31 серпня 2027 року.
Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників
ЗНВПІФ «Ар енд Пі», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження
строку діяльності ЗНВПІФ «Ар енд Пі» в наступному порядку:
1.Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «Ар
енд Пі»:
1.1.Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 03680,
Україна, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28.
1.2.Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками подаються наступні документи:
Для фізичних осіб – учасників ЗНВПІФ «Ар енд Пі»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 7 Положення
про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного
інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338;
паспорт учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі» чи належним чином засвідчена копія
паспорта учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі»; довідка про присвоєння учаснику
ЗНВПІФ «Ар енд Пі» ідентифікаційного номера платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки; довідка або належним чином
засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі»;
Для юридичних осіб – учасників ЗНВПІФ «Ар енд Пі»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 8 Положення
про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного
інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338;
документи, які необхідні для ідентифікації учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі» відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі»; засвідчений належним чином документ, що підтверджує повноваження

керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи (протокол, наказ, довіреність тощо); паспорт або належним чином засвідчена копія паспорта керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ «Ар енд Пі» ідентифікаційного номера
платника податків або належним чином засвідчена копія такої довідки керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі».
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі
або оформлені неналежним чином не розглядаються.
1.3.Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «Ар енд Пі»: викуп інвестиційних
сертифікатів ЗНВПІФ «Ар енд Пі», у зв’язку з продовженням строку діяльності
буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення – 24.07.2017р. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ
«Ар енд Пі» визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ЗНВПІФ «Ар енд Пі» на кількість інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Ар
енд Пі», що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Ар енд Пі», а кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника ЗНВПІФ «Ар енд Пі», не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день
прийняття зазначеного рішення. Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату ЗНВПІФ «Ар енд Пі», за якою здійснюватимуться розрахунки
з учасниками ЗНВПІФ «Ар енд Пі» становить 4 423,36 грн.
1.4.Дата початку та закінчення приймання Заявок від учасників ЗНВПІФ
«Ар енд Пі»: з 24 липня 2017 року по 24 жовтня 2017 року.
1.5.Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками:
строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери ЗНВПІФ «Ар енд
Пі» не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів ЗНВПІФ «Ар енд Пі». Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників
ЗНВПІФ «Ар енд Пі», вказані в заявках на викуп цінних паперів.
1.6.Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо
учасник ЗНВПІФ «Ар енд Пі» подав заявку з метою викупу його інвестиційних
сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки: у разі
неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником ЗНВПІФ «Ар
енд Пі», який відповідно до заявки на викуп цінних паперів передав Товариству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені
строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів
тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 робочих днів після закінчення
строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування
таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
За додатковою інформацію звертатися за телефоном: +380445941092
Директор ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ»
Себешук С.О.

новини
Зміни до Порядку реєстрації випусків акцій
при спрощеній процедурі реорганізації та
капіталізації банків

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) на останньому засіданні схвалила рішення «Про затвердження Порядку реєстрації випусків
акцій при спрощеній процедурі реорганізації та капіталізації банків».
Порядок розроблений на виконання Закону України
«Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації
банків». Дія цього акта поширюється на банки, які здійснюють збільшення статутного капіталу або реорганізацію шляхом приєднання до іншого банку за спрощеною
процедурою. Порядком встановлюються:
1) порядок капіталізації банків за спрощеною процедурою, а саме:
- порядок збільшення статутного капіталу,
- порядок реєстрації випуску та проспекту емісії акцій,
звіту про результати приватного розміщення за спрощеною процедурою,
- документи, які подаються для реєстрації випуску та
проспекту емісії акцій при збільшенні статутного капіталу,
- документи, які надаються для реєстрації звіту про
результати приватного розміщення акцій,
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2) процедура реорганізації банку шляхом приєднання
до іншого банку, а саме:
- порядок реорганізації банку шляхом приєднання до
іншого банку,
- порядок зупинення обігу акцій Банку, що приєднується,
- порядок реєстрації випуску акцій Банкуправонаступника, звіту про результати розміщення (обміну) акцій та скасування реєстрації випуску акцій Банку,
що приєднується,
- документи, що подаються для реєстрації випуску акцій,
- документи, що подаються для реєстрації звіту про
результати розміщення (обміну) акцій.
З проектом Порядку найближчим часом можна буде
ознайомитися на сайті у розділі «Регуляторна діяльність».

Зміни до нормативно-правових актів
НКЦПФР щодо удосконалення порядку
реєстрації випуску акцій

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) на останньому засіданні схвалила зміну до низки нормативно-правових актів з питань удосконалення порядку реєстрації випуску акцій. Зміни внесені
на виконання Закону України «Про внесення змін у деякі
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новини
законодавчі акти України щодо використання печаток
юридичними особами та фізичними-особами підприємцями», якими виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток.
Нормативні зміни стосуються процесів:
- консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства;
- зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- приватизації та корпоратизації;
- реєстрації випусків акцій акціонерних товариств,
створених до набрання чинності Законом України «Про
цінні папери та фондовий ринок», та переведення таких
випусків у систему депозитарного обліку;

- здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється
приєднання;
- заснування акціонерних товариств;
- анулювання викуплених акціонерним товариством
акцій без зміни розміру статутного капіталу.
Документ передається до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації. Відповідне рішення НКЦПФР
набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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