
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пунктів 5 та 7 розді-
лу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування, затвер-
дженого рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за 
№1475/24007, рішення Комісії №659 від 05.09.2017 та на-
даного звіту про досягнення мінімального обсягу активів 
Пайового закритого недиверсифікованого венчурного ін-
вестиційного фонду «Родинний маєток» (код ЄДРІСІ – 
23300470) ТОВ «Київська компанія з управління актива-
ми» (код ЄДРПОУ - 33829471) визнано пайовий закритий 
недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд 
«родинний маєток» тов «Київська компанія з управ-
ління активами» таким, що не відповідає вимогам щодо 
мінімального обсягу активів інститутів спільного інвесту-
вання. Визнано випуск інвестиційних сертифікатів 
тов «Київська компанія з управління активами» (Пай-
овий закритий недиверсифікований венчурний ін вести-
ційний фонд «Родинний маєток») на загальну суму 
20 000 000 гривень, номінальною вартістю 1 000 гривень, 
бездокументарної форми існування, зареєстрований Ко-
місією, свідоцтво № 001157 від 20.02.2017, таким, що не 
відбувся. ТОВ «Київська компанія з управління активами» 
у порядку, встановленому законодавством України, здій-
снено заходи щодо скасування реєстрації проспекту емі-
сії, випуску інвестиційних сертифікатів фонду та вилучен-

ня Пайового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Родинний маєток» ТОВ «Київська 
компанія з управління активами» з Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування – розпоря-
дження № 0348-СІ від 05 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту ліцензування професійних 
учасників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу 
V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цін-
них паперів інституту спільного інвестування, затвердже-
ного рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за 
№1475/24007, рішення Комісії №658 від 05.09.2017, звіту 
про досягнення мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО 
ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «CONSTRUCTION CAPITAL 
COMPANY» (код ЄДРІСІ – 23300488) ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОДЕСБУДІНВЕСТ» (ІКЮО - 
34674406), визнано пайовий венЧУрний недивер-
СифІКований ЗаКритий ІнвеСтицІйний фонд 
«CONSTRUCTION CAPITAL COMPANY» тов «Компа-
нІя З УправлІння аКтивами «одеСБУдІнвеСт» та-
ким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів пайового фонду – розпорядження № 0347-СІ від 
05 вересня 2017 року.

07.09.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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товариСтво З оБмеженою вІдповІдальнІС-
тю «БУдСпецСервІС» (код за ЄДРПОУ – 32555547, місцезна-
ходження – 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова , 16, приміщення 270) 
повідомляє про технічну описку, що була опублікована в газеті «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №26 (2531) 
від 08.02.2017 року. 

Помилкову фразу «дата закінчення погашення є 30 березня 2018 р.», 
слід читати «дата закінчення погашення є 07 лютого 2018 р.».

прат «КІровоградоБленерго» 
(код за ЄДРПОУ 23226362), емітент облігацій, повідомляє, що 
згідно з інформацією про випуск облігацій, зареєстрованою в 
ДКЦПФР 29 серпня 2005р. (реєстраційне свідоцтво №215/2/05), 
прийнято рішення про встановлення розміру процентної ставки за 
облігаціями серії А по сорок дев'ятій – п'ятдесятій процентній ви-
платі на рівні 12,5% річних.

 приватне аКцІонерне товариСтво  
«мІСьКІ ІнвеСтицІЇ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента  

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

I. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3. Код за ЄДРПОУ: 32587736
1.4. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-

ківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
1.6. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.misinvest.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

05 вересня 2017 року емітент ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримав від 
Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» перелік акціонерів, які мають право 
на участь у зборах акціонерного товариства станом на 04.08.2017р., у 
зв’язку з чим емітенту стало відомо, що

- зменшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчур-
ного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові 
будівельні технології» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія 
Хвойки, 18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233097). Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 
33,0406%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 30,3734%. Розмір частки акціонера в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій 33,0662%%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру 
пакета акцій 30,3888%;

- зменшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчур-
ного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «На-
ціональний капітал» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвой-
ки, 18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233328). Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 
21,7578%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 14,7028%. Розмір частки акціонера в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій 21,8047%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру 
пакета акцій 14,7142%.

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 Г.А.Нагаєвська 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 05.09.2017р.

(дата) 

приватне  
аКцIонерне товариСтво 
«приКарпаттехреСУрСи»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента-Приватне акцiонерне товариство 
«Прикарпаттехресурси»

2. Код за ЄДРПОУ-00275866
3. Місцезнаходження-7607, Iвано-Франкiвськ, Гетьмана Сагайдач-

ного,48д
4. Міжміський код, телефон та факс-0342567744 д/н
5. Електронна поштова адреса-techresurs@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-smida
7. Вид особливої інформації-Відомості про припинення емітента шляхом 

злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
05.09.2017 р. рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв При-

ватного акцiонерного товариства «Прикарпаттехресурси» (надалi – Това-
риство) було прийняте рiшення про припинення Товариства шляхом його 
перетворення. Рiшення прийнято з метою оптимiзацiї витрат Товариства 
та спрощення ведення господарської дiяльностi. Результати голосування: 
«за прийняття рiшення» про припинення голосували акцiонери що 
володiють 674595 голосiв, що становить 100% загальної кiлькостi голосiв, 
що зареєстрованi на зборах. Повне найменування юридичної особи 
правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Прикар-
паттехресурси». Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: до товариства-
правонаступника переходять всi права та обов’язки Приватного 
акцiонерного товариства «Прикарпаттехресурси». Розмiр статутного 
капiталу правонаступника: статутний капiтал складатиме 179713,00 грн. 
Iнформацiя про порядок та умови обмiну акцiй частки у статутному капiталi 
правонаступника: Акцiї Товариства конвертуються в частки Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Прикарпаттехресурси» та розподiляються 
серед його учасникiв. Розподiл часток товариства-правонаступника 
вiдбувається iз збереженням спiввiдношення мiж частками акцiонерiв у 
Статутному капiталi Приватного акцiонерного Товариства «Прикарпат-
техресурси» . Обмiн акцiй Приватного акцiонерного Товариства «При-
карпаттехресурси» здiйснюється на частку у Статутному капiталi Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Прикарпаттехресурси» пропорцiйно 
кiлькостi акцiй, що належать акцiонеру. Статутний капiтал Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Прикарпаттехресурси» розподiляється 
виключно мiж акцiонерами i тiльки пропорцiйно кiлькостi акцiй, що на-
лежать акцiонерам.

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 Савчук Володимир Iванович
Голова комiсiї з припинен-
ня товариства

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.09.2017

(дата)

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента приватне 
аКцIонерне товариСтво «УКролIяжирпром»; 
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство; 3. Місцезнахо-
дження: Київ, Академiка Ефремова,5; 4. Код за ЄДРПОУ 03081217; 5. Між-
міський код та телефон, факс 0503127368 0503127368; 6. Електронна пош-
това адреса: super-jir@ukr.net; 7. Вид особливої інформації Відомості про 
зміну типу та найменування акціонерного товариства; ІІ. Текст повідомлен-
ня Позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства 31.07.2017р. 
прийняте рiшення про змiну типу акціонерного товариства. Старе наймену-
вання товариства Вiдкрите акцiонерне товариство»Укролiяжирпром». Нове 
найменування товариства Приватне акцiонерне товариство»Укролiяжир-
пром».01.09.2017р. внесено змiни у Єдиному державному реєстрi стосов-
но змiни типу та найменування товариства. ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Най-
менування посади - генеральний директор Черномор о.о.
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повІдомлення
про намір придбати акції,  

що за наслідками придбання 
становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій

приватного аКцІонерного товариСтва  
«аІСе УКраЇна»

Дане повідомлення направляється відповідно до статті 64 Закону 
України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI 
зі змінами та доповненнями.

 Цим повідомленням я, ноБрега алехандра марІя, 
громадянка Аргентини, власниця паспорту AAD539295, виданого 
28/10/2015 року, проживаю за адресою: Альвеар, буд. 1799, Буенос 
Айрес, Реколета та володію простими іменними акціями ПрАТ «АІСЕ 
Україна», ідентифікаційний номер: 21691356, місцезнаходження юри-
дичної особи: 01001, м.Київ, вулиця Михайлівська, будинок 12-Б (на-
далі - «товариство») у кількості 457.00 (чотириста п’ятдесят сім) штук 
номінальною вартістю 45 700.00 грн. (сорок п’ять тисяч сімсот 
гривень),що складає 0,904556% статутного капіталу Товариства, по-
відомляю та оприлюднюю інформацію про свій намір придбати сукуп-
но 50 065 (п’ятдесят тисяч шістдесят п’ять) простих іменних акцій 
Товариства загальною номінальною вартістю 5 006 500 грн. (п’ять 
мільйонів шість тисяч п’ятсот гривень), що складає 99,095444% ста-
тутного капіталу Товариства

нобрега алехандра марія (Nobrega Alejandra Maria)

ШановнІ аКцІонери!

приватного аКцІонерного 
товариСтва «аБС-УКр»

(код ЄдрпоУ 24720911,  
місцезнаходження:  

04050, Україна, м. Київ,
вул. глибочицька, буд.32-в)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБС-
УКР» (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів 25 вересня 2017 року 
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04050, м. Київ, 

вул. глибочицька, буд. 32-в, оф.1
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-

ті в Зборах: 14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «АБС-УКР», які мають право 

на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 19 ве-
ресня 2017 року).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.absu.com.ua

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Про затвердження рішення про публічне розміщення облігацій 

ПрАТ «АБС-УКР» Серії А та затвердження параметрів випуску облігацій.
4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-

ся повноваження щодо:
- прийняття рішення про залучення до розміщення андерайтера;
- зміни дат початку та закінчення укладання договорів з першими 

власниками у процесі публічного розміщення облігацій;
- внесення змін до проспекту емісії облігацій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з 

першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умо-
ви, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено);

- затвердження результатів укладання договорів з першими власника-
ми у процесі публічного розміщення облігацій;

- затвердження результатів публічного розміщення облігацій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення обліга-

цій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
- прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення об-

лігацій;
- прийняття рішення про викуп облігацій;
- прийняття рішення про повернення внесків, внесених в оплату за 

облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документи, які 
ідентифікують особу акціонера, а представникам акціонерів додатково 
мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства 
України. 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за 
адресою: 04050, м. Київ, вул. глибочицька, буд. 32-в кожного вівторка 
з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення 
позачергових Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний 
директор Сарахман орест Іванович.

телефон для довідок: (044) 331-71-60 
Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства на 25 вересня 2017 року 
(відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 05 вересня 
2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів 
до дати їх проведення.

наглядова рада товариства
генеральний директор Сарахман о.І.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«Слов’янСьКий Завод «торелаСт»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00300363 
3. Місцезнаходження емітента 84112 Донецька область м. Слов'янськ 

вул. Пiд'їзна, 3 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (06262)27912 
5. Електронна поштова адреса емітента torelast@slav.dc.ukrtel.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації torelast.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI. Ві-

домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій 

ІІ. текст повідомлення 
Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерного товариства, отриманого ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД 
«ТОРЕЛАСТ» 06.09.2017 р., стало відомо про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

– відбулось зменшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах 
власника юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Керамiст Груп», код за ЄДРПОУ 13607330, місцезнаходження: 69015, 
Запорізька обл., м. Запорiжжя вул. Трегубова, 1, розмір частки в загальній 
кількості акцій – 134244 шт або 24.9963 %, та в загальній кількості голосу-
ючих акцій до зміни розміру пакета акцій – 134244 шт або 24.9963 %, розмір 
частки в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 
після зміни розміру пакета акцій, становить 0 акцій або 0 %.

– відбулось зменшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах 
власника юридичної особи – Торгівельно-промисловий концерн «Керамiст – 
Енерго», код за ЄДРПОУ 30293936, місцезнаходження: 69015, Запорізь-
ка обл., м. Запорiжжя вул. Сєдова, 16, розмір частки в загальній кількості 
акцій – 130962 шт або 24.3853 %, та в загальній кількості голосуючих акцій 
до зміни розміру пакета акцій – 130962 шт або 24.3853 %, розмір частки 
в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій, становить 0 акцій або 0 %.

– відбулось збільшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах 
власника юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МЕТПРОМГРУП», код за ЄДРПОУ 38182830, місцезнаходження: 65005, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Середня, 83/2, розмір частки в загальній 
кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру 
пакета акцій – 0 акцій або 0 %, розмір частки в загальній кількості акцій – 
265206 шт або 49.3816 % та в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій, становить – 265206 шт або 49.3816 %.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правлiння Угнич Юрiй Володимирович М. П. (під-
пис) ініціали та прізвище керівника)07.09.2017 
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пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво 

«плодоовоЧ»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. 1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне това-
риство «плодоовоч»

2. Код за ЄДРПОУ: 05528409
3. Місцезнаходження: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, 04073
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4301766
5. Електронна поштова адреса: plodoovoch@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації: 05528409.
infosite.com.ua

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

ІІ. текст повідомлення:
У зв’язку з прийняттям 06.09.2017р. позачерговими загальними 

зборами акцiонерiв АТ «Плодоовоч» рішення про припинення про-
цедури ліквідації АТ «ПЛОДООВОЧ»: 1) припинено 06.09.2017р. 
повноваження Голови Ліквідаційної комісії Кулікова Владислава 
Вікторовича; перебував на посадi з 23.08.2016р.; не володiє часткою 
в стат.кап.емiтента; 2) строком на 5 (п’ять) років обрано з 
07.09.2017р. на посаду Голова Правління АТ «Плодоовоч» Куліков 
Владислав Вікторович; інші посади, які обіймав протягом останніх 
5-ти років: Голова Ліквідаційної комісії АТ «Плодоовоч», Директор 
ТДВ «ГАРМОНІЯ». Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Голова Ліквідаційної комісії Куліков Владислав 
Вікторович, 06.09.2017р.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«едельвІКа»
повідомлення

про проведення загальних зборів  
акціонерів

31 жовтня 2017 року з по місцю знаходження товариства, в примі-
щенні адміністративно-виробничої будівлі, що знаходиться за адресою 
м. луцьк, вул. Карбишева, 2, в кабінеті голови правління о 15 годи-
ні будуть проводитись позачергові загальні збори акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Едельвіка».

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 год. до 14-00 год. 
31 жовтня 2017 року за місцем проведення загальних зборів акціоне-
рів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних 
зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 25 жовтня 2017 
року. 

питання, що будуть виноситись на голосування :
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Затвердження результатів укладення договорів з першими влас-

никами у процесі приватного розміщення.
3. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.
4. Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
5. Внесення змін до статуту, в тому числі пов'язаних зі збільшенням 

статутного капіталу акціонерного товариства.
 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: edelvika.com. 

Під час підготовки до проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного матеріалами у приміщенні товариства за місцезнахо-
дженням товариства у робочі дні, у робочий час у кабінеті голови 
правління. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами – на-
чальник юридичного відділу Парфелюк І.П. 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів затверд-
жено правлінням.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«УКраЇнСьКий Страховий КапIтал»

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Український страховий капiтал»

2. Код за ЄДРПОУ 23707357
3. Місцезнаходження 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 371-17-17 044 371-17-17

5. Електронна поштова 
адреса

usk@уck.net.ua

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

http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «УСК» (протокол № 276 вiд 05 верес-

ня 2017 р.) було припинено повноваження члена Правлiння ПРАТ «УСК» 
Тетерiна Сергiя Олександровича (фiзична особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних) 06.09.2017 р., у зв’язку з припиненням трудових 
вiдносин з емiтентом. Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк протягом якої особа перебувала на посадi: з 05 липня 2017 
року по 06 вересня 2017 року. Замiсть зазначеної посадової особи на цю 
посаду 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. Виконуюча обов’язки 
Голови Правлiння

Носова Юлiя Вячеславiвна
07.09.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «вироБ-
ниЧе оБ’Єднання «КонтІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 
25112243, місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, 
вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення зборів: «23» ве-
ресня 2017 року. Місце проведення зборів: Україна, донецька область, 
місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, 
2 поверх, кабінет директора. Час початку проведення зборів: о 10 го-
дин 00 хвилин. Дата і час реєстрації акціонерів та/чи їх представників: 
«23» вересня 2017 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за 
місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у зборах, буде складено станом на 24 годину «19» вересня 2017 року.

перелік питань включених до порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії
2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством 
«Державний експортно-імпортний банк України» протягом одного року з 
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер 
угод і їх граничної сукупної вартості.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.konti.com. Для участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які 
підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера То-
вариства; представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України 
довіреність на право участі та голосування на зборах. З документами 
стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитись за 
місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів також у місці їх проведення: Україна, Донецька область, місто 
Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, 
кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, крім святкових та 
неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). 
Довідки за тел. (06272) 4-20-50. Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ» 
А.Б. Усенін



№170, 8 вересня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво 

«ІнвеСтицІйно-траСтовий  
БанК»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 38781707
3. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Почайнинська, буди-

нок 45
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 338-63-48
5. Електронна поштова адреса: info@investtrustbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

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

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 роз-
ділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розді-
лу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826: 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рішенням акціонера* ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 
38781707) від 05 вересня 2017 року, надалі по тексту «Банк», у 
зв’язку з прийнятим рішенням акціонера Банку, щодо скорочення 
терміну ліквідації Банку, прийнято, наступні рішення:

- припинити повноваження члена Ліквідаційної комісії Банку 
Біцан Н. В. 08 вересня 2017 року.

Біцан Наталія Вячеславівна, фізична особа, паспортні дані 
(Біцан Н. В., не надала згоду на розкриття паспортних даних**), 
часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Біцан Н. В., 
перебувала на посаді члена Ліквідаційної комісії Банку з 30 трав-
ня 2016 року по 08 вересня 2017 року (включно). Замість звільне-
ного члена Ліквідаційної комісії Банку Біцан Н. В., повноваження 
якого припинено, нікого не призначено (обрано) на посаду члена 
Ліквідаційної комісії Банку.

- припинити повноваження заступника Голови Ліквідаційної 
комісії Банку Сидоренко Л. В. 08 вересня 2017 року.

Сидоренко Лариса Володимирівна, фізична особа, паспортні 
дані (Сидоренко Л. В., не надала згоду на розкриття паспортних 
даних**), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Си-
доренко Л. В., перебувала на посаді заступника Голови Ліквіда-
ційної комісії Банку з 30 травня 2016 року по 08 вересня 2017 року 
(включно). Замість звільненого заступника Голови Ліквідаційної 
комісії Банку Сидоренко Л. В., повноваження якого припинено, 
нікого не призначено (обрано) на посаду заступника Голови Лік-
відаційної комісії Банку.

* власник 100% акцій Банку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37296142), в 
особі Директора ТОВ «ТІС КАПІТАЛ» Кармазіна Олексія Вікторо-
вича, що діє на підставі Статуту.

** на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 
№ 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), при-
мітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 
03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного викорис-
тання паспортних даних, третіми особами.

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

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

2. голова ліквідаційної комісії  мазур юлія петрівна.

пУБлIЧне
аКцIонерне товариСтво 
«маШиноБУдIвний Завод  

«тиСа»
повідомлення 

про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Машинобудiвний завод «ТИСА», 2. Код за ЄДРПОУ: 14313211, 3. Міс-
цезнаходження: 88011, м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, буд. 4, 4. Між-
міський код, телефон та факс: (03122) 66–11–14 -, 5. Електронна поштова 
адреса: tisa@emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: tisa.
emitents.net.ua, 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол 
вiд 04.09.2017 року № 1) припинено повноваження:

– Голови лiквiдацiйної комiсiї Зацаринного Андрiя Анатолiйовича 
у зв’язку з скасуванням рiшення про лiквiдацiю товариства. Обiймав дану 
посаду з 11.07.2014 р.;

– члена лiквiдацiйної комiсiї Куштана Вiталiя Васильовича у зв’язку 
з скасуванням рiшення про лiквiдацiю товариства. Обiймав дану посаду 
з 11.07.2014 р.;

– члена лiквiдацiйної комiсiї Дiдича Михайла Андрiйовича у зв’язку 
з скасуванням рiшення про лiквiдацiю товариства. Обiймав дану посаду 
з 11.07.2014 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол 
вiд 04.09.2017 року № 1) обрано:

– Головою Наглядової Ради ПАТ «Машинобудiвний завод «ТИСА» За-
царинного Анатолiя Iвановича, акцiями Товариства не володiє, Попереднi 
посади: Помiчник керiвника пiдприємства ПАТ «Машинобудiвний завод 
«ТИСА». Термiн обрання на три роки.

– Членом Наглядової Ради ПАТ «Машинобудiвний завод «ТИСА» Мол-
нара Степана Стефановича, акцiями Товариства не володiє, Попереднi 
посади: Начальник вiддiлу спорту Ужгородської мiської ради. Термiн об-
рання на три роки.

– Членом Наглядової Ради ПАТ «Машинобудiвний завод «ТИСА» Мол-
нара Євгена Стефановича, акцiями Товариства не володiє, Попереднi 
посади: Директор ТОВ «Агенцiя безпеки СБМ». Термiн обрання на три 
роки.

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ «Машинобудiвний завод 
«ТИСА» (протокол вiд 04.09.2017 року № 1) обрано Директором 
ПАТ «Машинобудiвний завод «ТИСА» Зацаринного Андрiя 
Анатолiйовича, акцiями Товариства не володiє, Попереднi посади: Голо-
ва Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «Машинобудiвний завод «ТИСА». Термiн 
обрання на три роки.

Усі посадові особи не володiють часткою у статутному капiталi товари-
ства, не мають непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини, 
та не надали згоди на розкриття паспортних даних.

7.1. вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Згiдно з прийнятим рiшенням на чергових загальних зборах Публiчного 
акцiонерного товариства «Машинобудiвний завод «ТИСА» вiд 
04.09.2017 р. (Протокол № 1 вiд 04.09.2017 р.) вирiшили попередньо 
схвалити значнi правочини Товариства, що будуть укладенi Товариством 
протягом 2017 р., межею значних правочинiв встановити 50 (п’ятдесят) 
мiльйонiв гривень. Значнi правочини стосуються всього рухомого та неру-
хомого майна Товариства. Уповноважити Директора Товариства на укла-
дення (вчинення) та пiдписання зазначених правочинiв (Значних 
правочинiв) Товариством. За даними останньої фiнансової звiтностi 
емiтента за 2013 рiк, пiдтвердженої аудиторським висновком: Вартiсть 
чистих активiв станом на 31.12.2013 р. склала 3496,0 тис. грн. (три 
мiльйони чотириста дев’яноста шiсть тисяч грн.. 00 коп.). Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 18 119 975 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах ста-
новить 18 119 975 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення становить 18 119 975 штука (100 % вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення 0 штук (0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
Товариства).

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

голова лiiквiдацiйної комiсiї Зацаринний андрiй анатолiйович
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приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«голованІвСьКе автотранСпортне 
пІдприЄмСтво 13539» 

(код ЄДРПОУ 03117263, адреса місцезнаходження: Кіровоград-
ська обл., Голованівський р-н, смт. Голованівськ, вул. Маяковського, 5) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 30 вересня 2017 року за адресою: Кіровоград-
ська обл.., голованівський р-н, смт. голованівськ, вул. маяков-
ського, 5, 1 поверх, кімната бухгалтерії. Реєстрація акціонерів 
(їх  представників) відбудеться з 10.00 до 10.30 в день проведення 
та за місцем проведення зборів. початок зборів о 10.30. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 26 ве-
ресня 2017 року. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються 
в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

проект порядку денного  
(переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, при-
йняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
4. Про відділення структурного підрозділу Вільшанськой автоколони 

ПрАТ «Голованівське АТП 13539», в зв’язку реструктуризацією податко-
вого боргу Вільшанськой автоколони.

5. Відкликання та обрання Голови правління.
6. Внесення змін до статуту підприємства в зв’язку з повноваженнями 

голови правління.
7. Реалізація частини майнового комплексу в зв’язку з борговими 

зобов’язаннями ПрАТ «Голованівське АТП 13539»
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріала-
ми щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна 
ознайомиться за місцезнаходженням товариства:  Кіровоградська обл., 
Голованівський р-н, смт. Голованівськ, вул. Маяковського, 5, 1 поверх, 
кабінет Голови правління, у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 
до 16.00 та в день проведення загальних зборів за місцем проведення 
зборів у посадової особи – голови правління Кравченко С.В..

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, 
оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 03117263.infosite.com.ua.

Довідки за телефоном : 0671686873  
наглядова рада товариства

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«КиЇвСьКе СпецІалІЗоване 
БУдІвельно-монтажне УправлІння 

№ 1»
повІдомлення

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
№ 1» 

Код за ЄДРПОУ: 03450264 
Місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, 

корпус 2, офіс 2 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-61-42 
Електронна поштова адреса: kssmuukraine@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://03450264.smida.gov.ua/ 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
II. текст повідомлення

На підставі Наказів Генерального директора ПрАТ «КСБМУ № 1» (Наказ 
№ 30-К від 05.09.2017 р. та Наказ № 31-К від 05.09.2017 р.) відбулися на-
ступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Головний бухгалтер — Шаніна Надія Миколаївна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 06.09.2017 р. 
у зв’язку з поданою заявою про звільнення з посади Головного бухгалтера 
за угодою сторін, та на підставі Наказу Генерального директора (Наказ 
№ 30-К від 05.09.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. 
Перебувала на посаді з 01.06.2017 р. по 06.09.2017 р.

призначено. Головний бухгалтер — Гігіняк Наталія Петрівна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.09.2017 р. 
у зв’язку із звільненням попереднього Головного бухгалтера та на підставі 
Наказу Генерального директора (Наказ № 31-К від 05.09.2017 р.). Строк, 
на який призначено особу — до припинення повноважень. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента: 0,000009%. Відсутня непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: керівник підприємства ТОВ «РОДО», 
головний бухгалтер ТОВ «ВЕСТА1».

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

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

генеральний директор  гарасюта юрій леонідович 
06.09.2017 р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"АЛЬФАСИСТЕМБУД"
2. Код за ЄДРПОУ 05520218
3. Місцезнаходження 40030, м. Суми, Воєводiна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 60-43-53, 64-10-31
5. Електронна поштова адреса informbaza309@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05520218.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. текст повідомлення
Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересова-

ністю прийняте 05 вересня 2017 року на спільному засіданні наглядової 

Ради та виконавчого директора приватного акціонерного товариства 
«АЛЬФАСИСТЕМБУД». Сума коштів, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства, становить 5 500 000,00 гривень. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 59 698 000 гривень. Співвідношення суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності становить 9,2 відсотків. Предметом право-
чину є надання безпроцентної позики. Заінтересована особа член на-
глядової Ради Церетелі Гіоргі. Ознаки заінтересованості: сторона право-
чину є посадовою особою. Інші істотні умови правочину: строк надання 
позики 3 роки, сума договору 5 500 000,00 гривень. Додаткові критерії 
для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не 
передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не ви-
значені.

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 Трет'як Свiтлана Олександрiвна
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.09.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«альфаСиСтемБУд»
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приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«Креатив»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

«КРЕАТИВ». 
2. Код за ЄДРПОУ: 31146251. 
3. Місцезнаходження: 01032 місто Київ, вулиця Жилянська, 75. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-04-55, (044) 390-04-45. 
5. Електронна поштова адреса: secretary@creative.kr.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Засіданням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРЕ-

АТИВ» (Протокол №40 від 06.09.2017 р.) прийнято рішення про припинен-
ня повноважень Генерального директора ПрАТ «КРЕАТИВ» Чонбашева 
Нурбєка Чоробековича 06.09.2017 року за власним бажанням. Чонба-
шев Н.Ч. набув повноважень 08.08.2015 року на підставі рішення Нагля-
дової ради ПрАТ «КРЕАТИВ» (Протокол №246 від 07.08.2015 року). Акціїї 
або частка у статутному капіталі емітента у посадової особи відсутні. По-
садова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональ-
них) даних. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

Засіданням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРЕ-
АТИВ» (Протокол №40 від 06.09.2017 р.) прийнято рішення про призна-
чення Генерального директора ПрАТ «КРЕАТИВ» Свистунова Дениса 
Вікторо вича з 07.09.2017 року. Строк на який призначено посадову особу - 
безстроково. Посадову особу обрано у звязку із звільненням за власним 
бажанням Чонбашева Н.Ч. Акціїї або частка у статутному капіталі емітента 
у посадової особи відсутні. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
своїх паспортних (персональних) даних. Посадова особа не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх п`яти років: начальник Відділу пред-
ставництва та судового захисту регіональної мережі Управління юридич-
ного супроводження та взаємодії із зовнішніми структурами Департаменту 
по роботі з проблемними кредитами, директор департаменту правового 
забезпечення діяльності підприємства, 

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. Свистунов д.в. 07.09.2017

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«БахЧовиК»
ШановнІ аКцІонери!

Приватне акціонерне товариство «Бахчовик» (код за ЄДРПОУ 00483553, 
місцезнаходження: 87524, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Сєче-
нова, будинок 73, приміщення 51, далі - Товариство) повідомляє про скли-
кання позачергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 17.10.2017 р. о 10:30 годині за адресою м. маріуполь, 
вул. Італійська, 116 а, приміщення Бц «Шоколад», 1й поверх, актовий 
зал.

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів та затвердження 

регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
4. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами наглядової ради.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його в новій редакції. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину 
11.10.2017 р. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах 
акціонерів Товариства буде проходити 17.10.2017 року з 10:00 до 10:20 за 
місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Для участі у 
загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу; представникам – додатково, документи, що 
надають їм право на участь та голосування на загальних зборах акціонерів 
Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, в тому числі з проектами рішень загальних 
зборів з питань проекту порядку денного: до дати проведення загальних 
зборів – в робочі дні в робочі години за адресою: 87524, Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вулиця Сєченова, будинок 73, приміщення 51; у день 
проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Особа, відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Товариства – Помазан Сергій Борисович. Адреса веб-сайту, на якому 
розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включе-
ного до проекту порядку денного: http://bakhchevik.com.ua/.

Довідки за тел.: 095-292-39-14.
наглядова рада 

повідомлення  
про проведення позачергових загальних зборів учасників

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий не-
диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РОЗБУДОВА», 
код за ЄДРПОУ 35530640, місцезнаходження Україна, 79026, м. Львів, 
вул. Сахарова, буд. 43 (надалі – Товариство), повідомляє про скликання 
позачергових загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться 
12 жовтня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 79026, 
м. львів, вул. Сахарова, буд. 43, оф. 303.

Реєстрація учасників та їх представників, що беруть участь у зборах, 
буде проводитися 12 жовтня 2017 року з 11.00 до 11.30 за місцем їх про-
ведення. 

Для реєстрації при собі необхідно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу учасника;
- для представників учасників (юридичних осіб) – документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у позачергових 
загальних зборах (оригінали або нотаріально посвідчені копії), або дові-
реність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену 
відповідно до умов чинного законодавства України;

- для представників учасників (фізичних осіб) – довіреність на право 
участі у позачергових загальних зборах, оформлену відповідно до умов 

чинного законодавства України.
порядок денний

1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів 
учасників, прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових 
загальних зборів учасників. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу.

2. Прийняття рішення про заміну компанії з управління активами та 
укладання договору на управління активами з новообраною КУА.

3. Прийняття рішення про укладання договору з аудиторської компа-
нією Товариства.

4. Прийняття рішення про укладання договору з оцінювачем майна 
Товариства.

5. Прийняття рішення про укладання договору з торгівцем цінними 
паперами.

6. Затвердження змін до проспекту емісії та регламенту Товариства.
 Ознайомитися з документами та внести свої пропозиції, пов’язані з 

порядком денним позачергових загальних зборів, учасники можуть осо-
бисто за адресою: Україна, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 43, по-
верх 3, каб.303, у строк визначений чинним законодавством України.

голова наглядової ради 
пат «ЗнКІф «розбудова»  Кадушкевич в.Є.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗаКритий недиверСифІКований 
Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд «роЗБУдова»
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повІдомлення  
про прийняте (Ухвалене) рІШення  

про припинення Шляхом реорганІЗацІЇ

приватне аКцIонерне товариСтво 
«юнIСть» 

(ідентифікаційний код 19031641, адреса місцезнаходження 02100, 
м. Київ, вул. Попудренко, 22) повідомляє, що 31 серпня 2017 року по-
зачерговими зборами акціонерів було прийняте рішення про припинен-
ня Приватного акцiонерного Товариства «Юнiсть» шляхом перетворен-
ня в Товариство з обмеженою відповідальністю «Юність». Про 
прийняття рішення щодо реорганізації до Єдиного державного реєстру 
внесено відповідний запис. Заявлення кредиторами вимог до Приват-
ного акцiонерного Товариства «Юнiсть» здійснюється шляхом направ-
лення вказаних вимог Комісії з припинення товариства за адресою: 
02100, м. Київ, вул. Попудренко, 22.

Комісія з припинення приватного акцiонерного товариства 
«юнiсть».

повІдомлення про порядоК роЗрахУнКІв
з учасниками пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвести-
ційного фонду «І.С. КАПІТАЛ» товариства з обмеженою відповідальністю 
«І.С. ІНВЕСТ» (Код за ЄДРІСІ 233363) (далі - Фонд) у зв’язку з ліквідацією 
Фону.

У відповідності до вимог Рішення НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 року 
«Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду», Ліквідаційна комісія ПЗНВІФ «І.С. КАПІТАЛ» повідомляє 
учасників Фонду про зміну строків розрахунків.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 07.12.2017 року та 

тривають до 31.12.2017 року включно, у зв’язку з тим, що у власності Фонду 
знаходяться цінні папери, які заблоковані за Рішенням НКЦПФР № 1133 від 
22.11.2016 року. Відповідно до даного рішення Фонд не може провести роз-
рахунки та розпочати розрахунок з учасниками в раніше установлені стро-
ки.

Решта умов Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками Фонду 
залишається без змін.

Голова ліквідаційної комісії
Директор ТОВ «І.С. ІНВЕСТ» 

жилін олексій юрійович

товариСтво З оБмеженою вІдповІдальнІСтю «І.С. ІнвеСт»

товариСтво З оБмеженою 
вІдповІдальнІСтю «Іннова»

Повідомляємо Вам, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ІННОВА», ідентифікаційний код юридичної особи:19265480, що 
належним чином заснована та діє за законодавством України, має намір 
придбати домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», ідентифікаційний код 
юридичної особи:24451003,

- вид, форма випуску та форма існування: акція проста, бездокументар-
на, іменна;

- номінальна вартість: 200.00 (двісті гривень);
- кількість: 400 (чотириста);
- від загальної кількості (%): 100 (сто процентів).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВА» на 

дату цього повідомлення прямо чи опосередковано не володіє акціями 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІАГРУП НОВІ ПРО-
ЕКТИ».

повідомлення про виникнення особливої інформації 
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне 

аКцIонерне товариСтво «УКренергоБУд меха-
нIЗацIя». 2. Код за ЄДРПОУ: 04630672. 3. Місцезнаходження: 07300, 
Київська обл., Вишгородський район, мiсто Вишгород, ПРОМИСЛОВА, бу-
динок 4. 4. Міжміський код, телефон та факс: 04496 54371 0449651807. 
5. Електронна поштова адреса: iryna@romex.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: 04630672.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. текст повідомлення: рiшення прийняті рiчними загальними збо-
рами пат «УКренергоБУдмеханIЗацIя» 07 вересня 2017 року, про-
токол № 1/2017 вiд 07 вересня 2017 року. посадова особа, могильна 
ольга володимирiвна, яка займала посаду директора з 01 .11.2013 року 
до 07.09.2017 року (3 роки 10 мiсяцiв) припинила повноваження. Частка в 
статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних. посадова особа, федiна галина миколаївна, 
яка займала посаду Ревiзора з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 
2 мiсяцi) припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,210095%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
посадова особа, Багмут едуард геннадiйович, який займав посаду Голо-
ви Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) 
припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 29,401657%; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена 
посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. посадова 
особа, Черевко юрiй Iллiч, який займав посаду Члена Наглядової ради з 
26.07.2013 року до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноважен-
ня. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,172606%; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. посадова особа, охiм валерiй 
петрович, який займав посаду Члена Наглядової ради з 26.07.2013 року 
до 07.09.2017 року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в ста-
тутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних. посадова особа, ващенко олег миколайович, 
який займав посаду Члена Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 
року (4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 1,354296%; зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. посадова особа, Багмут геннадiй павлович, який 
займав посаду Члена Наглядової ради з 26.07.2013 року до 07.09.2017 року 
(4 роки 2 мiсяцi) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 34,495497%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних.

на посаду директора товариства на 5 рокiв, до 07.09.2022,, обраний 
Багмут едуард геннадiйович, який обiймав протягом останнiх п’яти рокiв 
iншi посади: директор ТОВ «ТЕРА». Частка в статутному капiталi Емiтента 
29,401657%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
на посаду ревiзора товариства на 5 рокiв, до 07.09.2022,, обрана 
гребєннiкова галина миколаївна, яка обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв iншi посади: Гол. бухгалтер агрофiрма «Олмо Плюс», Гол. бухгалтер 
КП «Вишгородська центральна аптека №23». Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0,233526%.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. на посаду Члена наглядової ради товариства на 3 роки, 
до 07.09.2020, обраний Багмут геннадiй павлович, який протягом останнiх 
п’яти рокiв є пенсiонером. Частка в статутному капiталi Емiтента 34,495497%; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є неза-
лежним директором. Не є представником акцiонера (акцiонерiв). на посаду 
Члена наглядової ради товариства на 3 роки, до 07.09.2020, обрана 
Багмут олена олександрiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв є приватним 
пiдприємцем. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним 
директором. Є представником акцiонера Яремича Олександра Яковича. 
Iнформацiї про акцiонера Яремича Олександра Яковича: розмiр пакета акцiй 
(у вiдсотках), якою володiє акцiонер в статутному капiталi Товариства (у 
вiдсотках) 0,032803; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини акцiонер не має; посади, якi обiймав акцiонер протягом останнiх п’яти 
рокiв: приватний пiдприємець. Акцiонер не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних. на посаду Члена наглядової ради товариства на 3 роки, до 
07.09.2020, обраний охiм валерiй петрович, який протягом останнiх п’яти 
рокiв є пенсiонером. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним 
директором. Є представником акцiонера Притули Валерiя Миколайовича. 
Iнформацiї про акцiонера Притулу Валерiя Миколайовича: розмiр пакета 
акцiй (у вiдсотках), якою володiє акцiонер в статутному капiталi Товариства 
(у вiдсотках) 0,049204; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини акцiонер не має; посади, якi обiймав акцiонер протягом останнiх п’яти 
рокiв: ПАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ», крановщик. Акцiонер не надав 
згоди на розкриття паспортних даних. III. підпис Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Найменування по-
сади Директор Багмут Едуард Геннадiйович. Дата: 08.09.2017 року.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50

Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст повідомлення
I. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 05 вересня 2017 року (прото-
кол засідання №516), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА", далі по тексту - ТОВ "МЕТА" (код за ЄДРПОУ
14060626; місцезнаходження: вул. Біологічна, 7, м. Харків, Україна, 61030).

Ознаки заінтересованості: ТОВ "МЕТА" є афілійованою особою акці-
онера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Това-
риства; є стороною правочину.

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір оренди транспортних засобів №680161556 від 30.12.2016р.,

укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕ-
ТА", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та плат-
не користування транспортних засобів (автомобілі спеціалізованого ломо-
воза) в кількості 8-ми одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 527,88 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,004%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

2) договір оренди №680161557 від 30.12.2016р., укладений між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орен-
даря, предметом якого є передача в тимчасове та платне користування ус-
таткування та транспортних засобів (перевантажувачі SENNEBOGEN
825М) в кількості 2-х одиниць.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 454,07 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,004%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

ІI. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 05 вересня 2017 року
(протокол засідання №516), прийнято рішення про схвалення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (код за ЄДРПОУ 35537363; місцезнаходження: пр.
Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна, 53201).

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійова-
ною особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє
93,93% акцій Товариства; є юридичною особою в якій: Голова Наглядової
ради Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", член
Наглядової ради Морозов Д.В. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ"; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки

№638160314/20160159 від 17.02.2016р., укладені за період з 17 лютого
2016 року по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Пос-
тачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предме-
том яких є постачання продукції матеріально-технічного призначення.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 14 120,58 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,118%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних
в Специфікаціях до Договору, згідно Інкотермс 2000.

2) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№20140332/695141754 від 15.12.2014р., укладені за період з 1 січня 2016
року по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Поста-
чальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом
яких є постачання трубної заготівки.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 109 688,67 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,916%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

3) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№20140266/653141751 від 17.11.2014р., укладені за період з 1 січня 2016
року по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Поста-
чальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом
яких є постачання трубної продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 34 272,67 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,286%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

4) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№20160441/653160971 на надання послуг з проведення остаточної оброб-
ки труб від 29.04.2016р., укладені за період з 29 квітня 2016 року по 31
грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Виконавця, та ТОВ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Замовника, предметом яких є надання
послуг з остаточної обробки труб Замовника.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 224,00 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,002%.

Інші істотні умови правочину: Виконавець зобов'язується надати послу-
ги з остаточної обробки труб Замовника, а саме ремонту дрібних дефектів;
нанесення антикорозійного покриття; нанесення маркування тавруванням;
та інше.

5) договір поставки №20160511/611061062 від 22.08.2016р., укладений
між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом якого є постачання продукції
матеріально-технічного призначення. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 824,83 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,007%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних
в Специфікаціях до Договору, згідно Інкотермс 2000.

6) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки
№511140064 від 09.01.2014р., укладені за період з 1 січня 2016 року по 31
грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Постачальника, предметом яких є поста-
чання продукції матеріально-технічного призначення.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 405,29 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,020%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
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в Специфікаціях до Договору, згідно Інкотермс 2000.
7) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору

№1014/553140082 від 03.12.2013р., укладені за період з 1 січня 2016 року
по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 23 070,62 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,193%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

8) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№20150850/553160089 від 31.12.2015р., укладені за період з 1 січня 2016
року по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця,
та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 497 591,05 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 4,153%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

9) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№20140319/595141755 від 09.12.2014р., укладені за період з 1 січня 2016
року по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця,
та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 739,96 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,090%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.

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

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

Голова Правління Є.М.Копаєв 06.09.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НЬЮ СЕРВІС"

Місцезнаходження: 49125, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.
Березинська, буд. 48.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЬЮ СЕРВІС" повідомляє

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
25 вересня 2017 року об  11:00  за адресою: м. Дніпро, вул. Березинс-
ька, буд. 48, кабінет Директора.

Реєстрація учасників зборів  буде відбуватися з 10:00 до 10:45 за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 48, кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному  за 3 (три) робочі дні до дня прове-
дення  загальних зборів акціонерів, тобто  станом на  19 вересня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, для представників акціонерів  - відповідним чином офор-
млену довіреність та документ, що посвідчує особу. 

До дати  проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-

жуть ознайомитись  з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 48,
кабінет Директора,  у робочі дні з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до
14:00), а в день проведення  загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня.  Крім того, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нью Сервіс",
розміщена на власному веб-сайті Товариства - www.newservise.prat.ua. По-
садова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: директор  ПрАТ "Нью Сервіс"  Гузенко Ігор Анатолійович. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря  загальних зборів акціонерів.
3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення  загальних зборів

акціонерів.
4. Про зміну складу акціонерів Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його

у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та виз-
начення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації но-
вої редакції Статуту.

6. Про припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів ак-
ціонерів.

Директор ПрАТ "Нью Сервіс" 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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в Специфікаціях до Договору, згідно Інкотермс 2000.
7) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору

№1014/553140082 від 03.12.2013р., укладені за період з 1 січня 2016 року
по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 23 070,62 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,193%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

8) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№20150850/553160089 від 31.12.2015р., укладені за період з 1 січня 2016
року по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця,
та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 497 591,05 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 4,153%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

9) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору
№20140319/595141755 від 09.12.2014р., укладені за період з 1 січня 2016
року по 31 грудня 2016 року між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця,
та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є ку-
півля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 739,96 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,090%.

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими
партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.

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

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

Голова Правління Є.М.Копаєв 06.09.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НЬЮ СЕРВІС"

Місцезнаходження: 49125, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.
Березинська, буд. 48.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЬЮ СЕРВІС" повідомляє

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
25 вересня 2017 року об  11:00  за адресою: м. Дніпро, вул. Березинс-
ька, буд. 48, кабінет Директора.

Реєстрація учасників зборів  буде відбуватися з 10:00 до 10:45 за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 48, кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному  за 3 (три) робочі дні до дня прове-
дення  загальних зборів акціонерів, тобто  станом на  19 вересня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу, для представників акціонерів  - відповідним чином офор-
млену довіреність та документ, що посвідчує особу. 

До дати  проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо-

жуть ознайомитись  з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 48,
кабінет Директора,  у робочі дні з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до
14:00), а в день проведення  загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня.  Крім того, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нью Сервіс",
розміщена на власному веб-сайті Товариства - www.newservise.prat.ua. По-
садова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: директор  ПрАТ "Нью Сервіс"  Гузенко Ігор Анатолійович. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря  загальних зборів акціонерів.
3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення  загальних зборів

акціонерів.
4. Про зміну складу акціонерів Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його

у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та виз-
начення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації но-
вої редакції Статуту.

6. Про припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів ак-
ціонерів.

Директор ПрАТ "Нью Сервіс" 

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«агрофоС»
повІдомлення

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО «АГРОФОС»; Код за ЄДРПОУ: 24914236; Місцезнаходження: 01133, 
м. Київ, пров. Лабораторний, 3; Міжміський код, телефон та факс 
(044) 490-57-95; Електронна поштова адреса: agrofos@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 24914236.smida.gov.ua; Вид особ-
ливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АГРОФОС» 

(надалі – Товариство), якi вiдбулись 06.09.2017 року (Протокол №3/2017 
вiд 06.09.2017р) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом перiоду з 01.10.2017р. по 31.12.2017р., в тому 
числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або 
внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання 
або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товари-
ства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв при-
дбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Това-
риства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) 
автотранспортних засобів, договорiв вiдступлення права вимоги, 
договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, по-
слуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорів 
про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна 
вартiсть – не бiльш нiж 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 705,1 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 425,5%. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 16 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах – 16 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 16 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня – 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, 
що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства 
не визначенi.

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

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

3.2. голова правління прат «агрофоС»  гавриленко в.м.

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«айпеК»
повІдомлення

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

«АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; Місцезнаходження: 17500, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; Міжміський код, телефон та 
факс: 044-522-84-71; Електронна поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua; Вид особливої 
інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЙПЕК» (на-

далі – Товариство), якi вiдбулись 06.09.2017р.(протокол №3/2017 вiд 
06.09.2017р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Това-
риством протягом перiоду з 01.10.2017 р. по 31.12.2017р., в тому числi 
правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесен-
ням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або 
отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, 
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання 
та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, 
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) авто-
транспортних засобів, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв 
придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорів про вне-
сення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть – 
не бiльш нiж 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 5465,8 тис. грн. тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 4573,9%. За-
гальна кількість голосуючих акцій – 140 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах – 140 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  – 140 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий няття рішен-
ня – 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, 
що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства 
не визначенi.

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

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

3.2. голова правління прат «айпеК»  Чернікова о.С.

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

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

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

«ГАЛС-К»; Код за ЄДРПОУ: 31566427; Місцезнаходження:17500, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3; Міжміський код, телефон 
та факс:(04637) 3-17-45, (044) 490-57-95; Електронна поштова адреса: 
galsk@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації:31566427.smida.gov.
ua; Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі – 

Товариство), якi вiдбулись 06.09.2017 року (Протокол №3/2017 вiд 
06.09.2017р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 01.10.2017 р. по 31.31.2017р., в тому числi право-
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до 
умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв прид-

бання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-
якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухо-
мого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв 
вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, 
матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням 
мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. 
Гранична сукупна вартiсть – не бiльш нiж 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 
00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 70 077,5 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 428%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій – 1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах – 1500 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 1500 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 
0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

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

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

3.2. голова правління прат «галС-К»  Євстратов м.а.

приватне аКцIонерне товариСтво «галС-К»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «БУрКУтець», 05397427, вул. Грушевського, 21, 
селище Верховина, Верховинський р-н, Івано-Франківська, 78700, (03432) 
2-16-82

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.09.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://05397427.nethouse.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудит-сервiс IНК», 13659226

5. Інформація про загальні збори - Загальні збори акціонерів протягом 
звітного періоду не проводились

6. Інформація про дивіденди – дивіденди не нараховувались та не ви-
плачувались.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 962 1033
Основні засоби (за залишковою вартістю) 923 1030
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 840 911
Статутний капітал 1174 1174
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -334 -263
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 122 122
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4694656 4694656

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «БУрКУтець», 05397427, вул. Грушевського, 21, 
селище Верховина, Верховинський р-н, Івано-Франківська, 78700, (03432) 
2-16-82

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.09.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://05397427.nethouse.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудит-сервiс IНК», 13659226

5. Інформація про загальні збори - Загальні збори акціонерів протягом 
звітного періоду не проводились

6. Інформація про дивіденди – дивіденди не нараховувались та не ви-
плачувались.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1033 1140
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1030 1137
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 911 1018
Статутний капітал 1174 1174
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -263 -156
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 122 122
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4694656 4694656

приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«КоЗятинхлІБ»
відомості  

про зміну складу посадових осіб.
приватне 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 Інтер-

нет -http://kozyatynhlib.com.ua/akcioneramtainvestoram.html
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 06.09.2017 

року, у зв’язку із припиненням трудових відносин, припинені повно-
важення члена Дирекції Сотнікова Олександра Валентиновича, пас-
порт серії AА  237677 виданий 22 травня 1996 року Замостянським 
РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 1 місяць, част-
ка в статутному капіталі – 0,0 %, розмір пакету акцій – 0,0 грн.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 
06.09.2017 р. обрано терміном на 3 (три) роки члена Дирекції Ісмай-
лова Ельдара Ісрафіловича, паспорт серії AТ № 133831 виданий 
04 вересня 2015 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій 
області, протягом останніх 5-ти років займав посади: начальник 
управління продажів ПрАТ «АВК» з 02.11.2011 р. по 30.03.2012 р., 
начальник відділу дистрибуції ТОВ «ЕС ДЖІ ПРОДАКШН» з 
11.04.2012 р. по 30.04.2013 р., заступник директора з дистрибуції 
ТОВ «КУПАВА-5» з 22.06.2016 р. по 09.12.2016 р., комерційний ди-
ректор ТОВ «Бастіонінвест» з 09.02.2017 р. по 13.03.2017 р., без-
робітний, частка в статутному капіталі – 0,0 %, розмір пакету акцій – 
0,0 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають.

Генеральний директор Куценко Володимир Григорович пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що 
він несе відповідальність згідно із законодавством.

товариСтво З оБмеженою 
вIдповIдальнIСтю  
«житлопромБУд»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю  
"Житлопромбуд"

2. Код за ЄДРПОУ 32696339
3. Місцезнаходження 65045 Одеса  

Олександрiвський пр-т, буд.27, кв. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

048-740-05-32 048-740-05-32

5. Електронна поштова 
адреса

gitloprombud@atlanta.ua

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

http://favorit-osmd.od.ua/content/2017-03

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
звiльнен за власним бажанням директор Андреєв А.Г.
звiльнена за власним бажанням головний бухгалтер Кольцова В.А.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Андреєв Андрiй Геннадiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.07
(дата)
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особлива інформація ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код 
ЄДРПОУ 33152471), адреса: 01014, м. Київ вул. Струтинського Сергія, 6, 
тел. (044) 225-77-75, факс (044) 225-53-35. E-mail: info@unb.ua. 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів: 05.09.2017р; Відповідно до Статуту Товариства 
та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВК «УКР-
НАФТОБУРІННЯ» від 05.09.2017р.:

1) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИДОБУВНА 
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» взяти участь у тендерах з придбан-
ня ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» 
(ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природний газ для забезпечення 
виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для 
забезпечення балансування), надалі – «Тендери». Період постачання: 
з 01.10.2017 р. по 30.04.2018 р.

2) Уповноважити Голову Правління та Заступника Голови Правлін-
ня – Комерційного директора ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», у від-
повідності до Статуту Товариства вчинити всі необхідні дії, укласти та 
підписати від імені ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» без обмеження 
будь-які документи, що необхідні для реалізації цього рішення поза-
чергових Загальних зборів та виконання зобов’язань Товариства, в тому 
числі, але не обмежуючись:

- підписати протоколи торгів та будь-які інші документи: заяви, 
листи, клопотання тощо, які будуть необхідні в ході Тендерів;

- визначити представника (представників), який (які) буде пред-
ставляти ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», як учасника в ході Тенде-
рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» 
(ЄДРПОУ 30019801), видати йому довіреність та надати повнова-
ження на власний розсуд підвищувати/знижувати (збільшувати/змен-
шувати) запропоновану ціну (вартість) предмету Тендерів та вчи-
няти інші дії.

3) У випадку, якщо не буде визначений представник (представники), 
який (які) буде представляти ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», як 
учасника в ході Тендерів, - уповноважити одноособово Голову Прав-
ління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» на представлення ПрАТ «ВК 
«УКРНАФТОБУРІННЯ» в ході Тендерів, та надати Голові Правління 
повноваження на власний розсуд підвищувати/знижувати (збільшувати/
зменшувати) запропоновану ціну (вартість) предмету Тендерів під час 
проведення торгів стільки разів, скільки вважатиме за потрібне, та 
вчиняти інші дії.

4) Надати згоду на вчинення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» знач-
них правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природ-
ний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних 
потреб, природний газ для забезпечення балансування), з граничною 
сукупною вартістю правочинів, відповідно до умов Тендерів, -

3 301 200 000,00 грн. (три мільярди триста один мільйон двісті тисяч 
гривень 00 копійок).

5) Надати згоду на вчинення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 
результатами Тендерів значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) 

газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-
технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпе-
чення балансування), за ціною, яка буде визначена в ході Тендерів та 
на підписання договорів про закупівлю природного газу за результата-
ми Тендерів. Період постачання: з 01.10.2017р. по 30.04.2018р. 

6)  Уповноважити Голову Правління та Заступника Голови Правлін-
ня – Комерційного директора ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» здій-
снювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені ПрАТ «ВК 
«УКРНАФТОБУРІННЯ» значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) 
газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-
технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпе-
чення балансування).

Гранична сукупність вартості правочинів 3301200 тисяч грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: 3301200 тис. грн., вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 3186171 тис. грн., Спів-
відношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 103,61026%.

Загальна кількість голосуючих акцій 59250.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня 53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення 0.
2. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів: 05.09.2017р; Відповідно до Статуту Товариства 
та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВК «УКР-
НАФТОБУРІННЯ» від 05.09.2017р.:

Надати згоду на вчинення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за ре-
зультатами Тендерів значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) 
газового палива (природний газ для забезпечення виробничо-
технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпе-
чення балансування), а саме: надання забезпечення виконання дого-
ворів про закупівлю природного газу у виді банківської гарантії 
виконання зобов’язань у розмірі 5% від загальної вартості кожного до-
говору про закупівлю природного газу, відповідно до умов Тендерів.

Гранична сукупність вартості правочинів 165060 тисяч грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: 165060 тис. грн., вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 3186171 тис. грн., Спів-
відношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 15,18051%.

Загальна кількість голосуючих акцій 59250.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня 53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення 0.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«видоБУвна КомпанІя «УКрнафтоБУрІння»

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

опублікування в офіційному друкованому виданні) 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «роменСьКий Завод «траКторо-
ЗапЧаСтина» 2. Код за ЄДРПОУ: 00235890 3. Місцезнаходження: 
42000,Сумська область, м.Ромни, вул.Гетьмана Мазепи,2В 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 05448 22774 5. Електронна поштова адреса: rzt@
sm.ukrtel.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: www.rzt.com.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Згідно Протоколу №6 Наглядової ради товариства від 06.09.2017 р. при-

пинено повноваження директора ПрАТ «Роменський завод «Тракторозап-
частина» Дьяконова Михайла Олександровича у зв’язку з переводом на 

іншу посаду. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акція-
ми товариства не володіє. Перебував на даній посаді з 03.08.2017р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Протоколу №6 Наглядової ради товариства від 06.09.2017 р. при-
значено директором ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» Дуд-
ку Сергія Вікторовича. Особа згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала. Акціями товариства не володіє. Призначено на термін до особливого 
розпорядженя Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за 
останні 5 років - начальник планово-виробничого відділу ПрАТ «РЗТ». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. директор _______________________   дудка С.в. 
  Підпис   прізвище, ініціали керівника
  М.П.    06.09.2017 року
     (дата)
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приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«прага авто» 
приватне акціонерне товариство «прага авто» (надалі – Товариство), 

код за ЄДРПОУ- 31167690 , місцезнаходження – 03142, м. Київ, 
вул. Академiка Кримського, буд. 27, повідомляє, що позачергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 09 жовтня 2017 року об 11:00 год. за адре-
сою: 03142, м. Київ, вул. академiка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

перелік питань проекту  
порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Надання поруки ПрАТ «Прага Авто» на нові умови кредитування ТОВ 

«Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» за Договором овердрафту, та за-
твердження проекту ДОГОВОРУ ПОРУКИ за кредитними зобов’язаннями 
по Договору овердрафту ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій».

6. Укладення Додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди 
№010/08/3928 від 14.04.2008 р., щодо продовження строку, та затверджен-
ня проекту Додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди..

7. Укладення Додаткової угоди до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 
№010/42/570 від 13.09.2011р. із встановленням щомісячного графіка по-
гашення та зменшенням відсоткової ставки, та затвердження проекту До-
даткової угоди до кредитного договору.

8. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» 
на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Това-
риства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, 
необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погоджувати всі 
інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

Реєстрація учасників відбуватиметься 09 жовтня 2017 року з 10:00 год. 
до 10:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам за-
гальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – 
паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 03 жовтня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03142, 
м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс 1, в робочі дні (понеді-
лок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день про-
ведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03142, 
м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс 1.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.praga-auto.com.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Харун Леонід Васильович, 
тел. 207-77-00.

Наглядова рада пат "полонСьКе пІдприЄмСтво 
"агрохІм" 

повідомляє, про скликання позачергових чергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ "Полонське підприємство "Агрохім" (надалі «Товариство») 
«13» жовтня 2017 року на 11 годин 00 хв., за адресою: хмельницька  обл., 
м. полонне, вул. Залізнична, 131 .

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства та затвердження процедурних питань і регламенту роботи по-
зачергових  загальних зборів акціонерів товариства.

3. Зміна типу акціонерного товариства Товариства з публічного на при-
ватне.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен-

ня умов цивільно-правових договорів із Головою та членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою та 
членами Наглядової ради.

7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 
комісії Товариства.

8. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів із Головою та членами Ревізійної 
комісії Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою 
та членами Ревізійної комісії .

9. Відкликання повноважень Голови та членів Правління Товариства.
10. Визначення кількісного складу Правління, обрання Голови та членів 

Правління, затвердження умов трудових договорів із членами Правління 
Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів із Головою та 
членами Правління.

11. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову 
раду, Ревізійну комісію та Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00 год. в день і за місцем проведення 
зборів згідно з переліком, складеним на 24-00 годину 9 жовтня 2017 року.. Для 
участі у позачергових зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів паспорт та доручення оформлене згідно вимог 
чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення  по-
зачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних 
зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час з 8:00 
до 17:15, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) за адресою: Хмель-
ницька область, м. Полонне, вул. Залізнична, 131, кабінет юрисконсульта. В день 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомити-
ся з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами  – юрисконсульт Градомський І.Й.

Телефон для довідок (03843) 3-23-20, 3-22-79 0964098787 
наглядова рада

приватне акціонерне товариство «БУдІвельно – монтажне 
УправлІння «БУдторгСервІС» (надалі – Товариство), код за 
ЄДРПОУ-05415585, місцезнаходження - 04070, м.Київ, вул.Волоська, 
буд.6 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбу-
дуться 10 жовтня 2017 року об 11:00 год. за адресою: м.Київ, 
вул. Здолбунівська, буд.6 офіс №1. Позачергові загальні збори акці-
онерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
5. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких 

є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є пред-
метом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства 
та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов 
правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повно-

важень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/
або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтер-
есованістю.

Реєстрація учасників відбуватиметься 10 жовтня 2017 року з 
10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, 
представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах 04 жовтня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно-
важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
м.Київ, вул.Волоська, буд.6, офіс №1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) 
з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення за-
гальних зборів - за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Голова Правління Сміхун В.І., тел. (044) 501-49-51.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://bts.comreg.com.ua/.

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво  
«БУдІвельно – монтажне УправлІння «БУдторгСервІС»
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повідомлення  
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

пУБлІЧного аКцІонерного 
товариСтва «марганецьКий 

рУдоремонтний Завод»
Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» 

(код ЄДРПОУ 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетров-
ська область, м. Марганець, вул. Радянська 162 (теперішня назва - вулиця 
Єдності 162), далі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 
«24» вересня 2017 року о 9:00 год. за київським часом за адресою: 53401, 
Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності 89 (колишня назва - 
вулиця Радянська 89), 2 поверх, каб. клас технічного навчання.

Реєстрація учасників Загальних зборів проводитиметься з 8:00 год. до 
9.00 год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (представникам акціонерів) потрібно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представник акціо-
нера додатково повинен пред’явити довіреність або інші документи, які 
надають право на участь та голосування на Загальних зборах, оформлені 
згідно з чинним законодавством.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є «19» вересня 2017 року (станом на 24 годину).

порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних За-
гальних зборах.

4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про продовження 
повноважень Голови Правління Товариства.

5. Затвердження регламенту Загальних зборів.
6. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік» та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього Звіту.

7. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2015 році» 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

8. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2015 році» 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження 
Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік.».

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
11. Розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік» та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього Звіту.

12. Розгляд Звіту Наглядової ради «Про результати роботи у 2016 році» 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту.

13. Розгляд Звіту Ревізійної комісії «Про результати роботи у 2016 році» 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього Звіту. Затвердження 
Висновку Ревізійної комісії «Про підсумки перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік.».

14. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
15. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
16. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 

рік.
17. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
18. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

19. Припинення повноважень виконавчого органу Товариства - Прав-
ління.

20. Зміна типу Товариства.
21. Зміна найменування Товариства.
22. Зміна місцезнаходження Товариства (у зв’язку із зміною назви ву-

лиці).
23. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 

новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту Товариства у 
новій редакції.

24. Створення одноосібного виконавчого органу - Генеральний дирек-
тор.

25. Призначення Генерального директора.
26. Обрання членів Наглядової ради. 
27. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

28. Затвердження Положення «Про Наглядову раду».
29. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів».
30. Про схвалення значних правочинів.
31. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

порядку денного Загальних зборів, розміщена на веб-сайті Товариства за 
адресою http://mrrz.com.ua З документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та 
їхні уповноважені представники можуть ознайомитися з дати оприлюднен-
ня повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні щоден-
но (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. за місцезнаходженням 
Товариства: 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радян-
ська 162 (теперішня назва вул. Єдності 162), каб. «Приймальня», а в день 
проведення Загальних зборів також в місці їх проведення.

Відповідальною посадовою особою за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, є Корогодський Ігор Петрович, Голова Правління. Телефон для довідок: 
095-327-68-71.

наглядова рада товариства
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)

найменування показника період
2016р. 2015р. 2014 р.

Усього активів 85486 70647 55165
Основні засоби 38195 13690 14263
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 36441 45132 34543
Сумарна дебіторська заборгованість 13 945 300
Грошові кошти та їх еквіваленти 85 1605 383
Нерозподілений прибуток 2722 3977 3927
Власний капітал 12936 14191 14048
Статутний капітал 8810 8810 8810
Довгострокові зобов’язання 41162 15255 15247
Поточні зобов’язання 31388 41201 25870
Чистий прибуток (збиток) (1060) 143 372
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6674070 6674070 6674070
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

156 140 159

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

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

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «альфа-БанК» 2. Код за ЄДРПОУ: 23494714 
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 044 490 46 00 , 044 490 46 01 5. Електронна поштова 
адреса: mail@alfabank.kiev.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://
alfabank.ua/ru/investor-relations/documents

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
07.09.2017 року у зв'язку з виробничою необхідністю рішенням єдиного 

акціонера Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» - компанією 
ABH Ukraine Limited виключено зі складу Спостережної ради банку Пілєць-

кі Мартіна (паспорт :P CZE 41110232, виданий 08.12.2012 року).
Підставою для прийняття рішення про виключено зі складу Спостереж-

ної ради банку Пілєцькі Мартіна є рішення єдиного акціонера Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» - компанії ABH Ukraine Limited.

Пілєцькі Мартін до виключення зі складу Спостережної ради працював 
на посаді члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 25.04.2017 року 
(0 років і 4 місяці). 

На посаду, яку займав Пілєцькі Мартін в складі Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Пілєцькі Мартін не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. 

Пілєцькі Мартін часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не 
володіє.

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  михайльо в.в.
07.09.2017
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

1.Загальні відомості: 
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акцiонерне товариство 

«Укрцукортеплоiзоляцiя». 
2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:19125402. 
3.Місцезнаходження емітента: 08133,Київська область, м. Вишневе, 

вул.Чорновола, 37. 
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0444060026, 

0444060026. 
5.Електронна поштова адреса емітента: 5@comreg.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://www.uzti.com.ua. 
7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, 

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. 
2.текст повідомлення: 

Згідно з отриманим 07.09.2017 р. вiд ПАТ «НДУ» реєстром власникiв 
iменних цiнних паперiв станом на 05.09.2017 р. ПрАТ «Укр цукор тепло-
iзоляцiя» повідомляє наступне: 

1) до змін розміру пакета акцій, розмір частки Цеппелін Інтернешнл 
АГ (Zeppelin International AG), (ідентифікаційний код з торгового реєстру 

CHE-110.355.793, місцезнаходження Хінтербергштрассе 20, 6312, 
Штайнхаузен, Швейцарія) в загальній кількості акцій складав 96,163% 
(123462538 шт.) та в загальній кількості голосуючих акцій складав 
97,883%. після змін розміру пакета акцій, розмір частки в загальній 
кількості акцій склав 0% (0 шт.) та в загальній кількості голосуючих 
акцій склав 0%. 

2) до змін розміру пакета акцій, розмір частки акціонера ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕС-
ТИЦІЯМИ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», (ідентифікаційний код з торго-
вого реєстру 30178004, місцезнаходження 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 34) в загальній кількості акцій складав 0% 
(0 шт.) та в загальній кількості голосуючих акцій складав 0%. після 
змін розміру пакета акцій, розмір частки в загальній кількості акцій 
склав 96,163% (123462538 шт.) та в загальній кількості голосуючих 
акцій склав 97,883%. 

3.підпис: 
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Приходько Iлона 
Миколаївна

приватне аКцIонерне товариСтво  
«УКрцУКортеплоIЗоляцIя»

повідомлення про проведення  
позачергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «агронафтогазтехсервіс»
Шановні акціонери!

публічне акціонерне товариство «агронафтогазтехсервіс» (далі по 
тексту – Товариство), місцезнаходження: 78260, Івано-Франківська обл., 
Коломийський р-н, смт. Гвіздець, вул. І.Франка), повідомляє, що позачер-
гові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства ″Агро-
нафтогазтехсервіс″ відбудуться «10» жовтня 2017 року о 12:00 за адресою: 
Івано-франківська обл., Коломийський р-н, смт. гвіздець, вул. І.фран-
ка (актовий зал)

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 
10:30 год. та закінчиться о 11:45 год.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах 
складається станом на 24 годину 04 жовтня 2017 року.

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

1. обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-
нерів. 

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування 
на позачергових загальних зборах акціонерів. обрання голови та се-
кретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. 

4. прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства 
з публічного на приватне акціонерне товариство «агронафтогазтех-
сервіс» .

5. про затвердження нової редакції Статуту товариства та внесення 
змін до відомостей про товариство. 

6. про визначення уповноваженої особи для підписання нової ре-
дакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін. 

7. про внесення змін до внутрішеіх положень товариства, шляхом 

викладення їх у новій редакції.
8. про припинення повноважень попереднього складу наглядової 

ради та ревізійної комісії.
9. обрання членів наглядової ради приватного акціонерного това-

риства «агронафтогазтехсервіс». 
10. обрання членів ревізійної комісії приватного акціонерного то-

вариства «агронафтогазтехсервіс». 
11. попереднє схвалення значних правочинів в порядку ч.3 ст.70 

Закону України «про акціонерні товариства».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до по-

рядку денного розміщена на власному веб-сайті за адресою http://angts.biz
У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ 

та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом 
надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній 
формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові 
акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого 
обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, ви-
дана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені до-
кументи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний 
у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповід-
ному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнахо-
дженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну поштову 
адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів - генеральний директор Левицький Андрій 
Іванович.

телефон для довідок: тел. (03433) 2-19-03 
 наглядова рада пат «агронафтогазтехсервіс»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«агронафтогаЗтехСервІС»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації.

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

товариСтво «ІЗмаЇльСьКий Завод таропаКУ-
вальних вироБІв «дУнай-паК» . 2. Код за ЄДРПОУ: 
00383716 . 3. Місцезнаходження: 68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, Аеродром-
не шосе, 2-Б . 4. Міжміський код, телефон, факс: (067) 4810233. 5. Електро-
нна поштова адреса: sales@iztui-leo.odessa.ua . 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.iztui-leo.odessa.ua . 7. Вид особливої інформації: відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення: 
Дата прийняття рiшення: 12.08.2017. Найменування уповноваженого 

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори акціонерів. 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про емітента, що 
мiстяться в ЄДР: 06.09.2017. Повне найменування емітента до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПА-
КУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК». Повне найменування емітента пiсля 
змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК».

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

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. директор разумов р.в. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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приватне аКцIонерне товариСтво «айпеК»
повІдомлення

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні).
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; Місцезнаходження: 17500, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; Міжміський код, телефон та 
факс: 044-522-84-71; Електронна поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua; Вид особливої інфор-
мації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. 06.09.2017р. на підставі рішення Голови правління схваленого поза-
черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «АЙПЕК» (протокол № 03/17 
від 06.09.2017р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: 
- 06.09.2017р. звільнено Головного бухгалтера ПрАТ «АЙПЕК» Мурашко 
Ірину Якимівну (паспорт СО № 220044 виданий 30.09.1999р. Дарницьким 
РУГУ МВС України в м. Києві). Звільнення посадової особи відбулося 

06.09.2017р. на підставі наказу Голови правління від 06.09.2017р. № 10-к/17 
та заяви про звільнення за власним бажанням. Часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк перебування на посаді: з 03.04.2012р.; -07.09.2017р. 
призначено Головним бухгалтером ПрАТ «АЙПЕК» Містюк Світлану Вла-
диславівну (паспорт НК № 656542 виданий 15.10.1999р. Прилуцьким МВ 
УМВС України в Чернігівській обл.). Призначення відбулося на підставі на-
казу Голови правління від 06.09.2017р. № 11-к/17, посадова особа призна-
чається з 07.09.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на 
який обрано посадову особу: до припинення повноважень. Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: заступник головно-
го бухгалтера ТОВ «Прилуцький нафтоналив».

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

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

3.2. голова правління прат «айпеК»  Чернікова о.С.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «втБ БанК»
повідомлення  

про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 14359319) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» повідомляє про 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК», 
що відбудуться 23 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 26, 2-й поверх, зал 
№ 1 (далі по тексту – Загальні збори).

проект порядку денного:
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК».
2. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ВТБ БАНК» шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вар-
тості за рахунок додаткових внесків.

3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВТБ 
БАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщен-
ня.

4. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «ВТБ БАНК», якому 
надаються повноваження щодо:

• внесення змін до проспекту емісії акцій;
• прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів 

з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, 
якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власни-
ками та акції повністю оплачено);

• затвердження результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій;

• затвердження результатів приватного розміщення акцій;
• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
• затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатверджен-

ня у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
ПАТ «ВТБ БАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій;

• письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних ПАТ «ВТБ БАНК» акцій, про можливість 
реалізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення про 
це в офіційному друкованому органі.

5. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «ВТБ БАНК», яким нада-
ються повноваження:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно яких 
прийнято рішення про розміщення;

• проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

• проводити дії щодо здійснення обов`язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення ПАТ «ВТБ БАНК» викупу 
належних їм акцій.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація із проектом 
рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного За-
гальних зборів: www.vtb.ua.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватись 23 жовтня 
2017 року з 09:00 до 09:45 за місцем їх проведення: Україна, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 26, 2-й поверх, зал № 1.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представни-
кам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу і дові-
реність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно 
до законодавства України.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах, складеного за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення Загальних зборів, тобто на 24:00 год. 17 жовтня 2017 року.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами (матеріа-
лами) відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення 
до 22 жовтня 2017 року (включно) у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. 
за адресою місцезнаходження ПАТ «ВТБ БАНК»: Україна, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, кімната 705. Відпо-
відальна особа – Корпоративний секретар Айбабіна Вікторія Олександрів-
на. Телефон для довідок +380 (44) 498-64-46.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлен-
ня на підставі його письмового запиту, отриманого Банком. Письмовий 
запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсила-
ється акціонером за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлен-
ня. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у За-
гальних зборах та у місці проведення Загальних зборів без попередньо-
го письмового запиту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (ма-
теріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 01004, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26.

пат «втБ БанК» 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«втБ БанК»

приватне аКцІонерне товариСтво  
«артем-КонтаКт»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що позачергові 
загальні збори акціонерів відбудуться 25 вересня 2017р. о 10-00 за адресою: 

м. Київ, вул. мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 дахК «артем»
перелік питань включених до порядку денного

1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження статуту Приватного акціо-
нерного товариства «артем-Контакт» в новій редакції та визначення особи, 
уповноваженої на підписання нової редакції статуту. Реєстрація учасників 

зборів з 09-00 до 09-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.09.17р. Проекти 
рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного розміщені на 
веб-сайті http://artem-kontakt.kiev.ua. До дня проведення загальних зборів акці-
онери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адре-
сою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, в приміщенні товариства кімн. №1, а в день 
проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок 
ознайомлення з документами – голова правління Рахманов Д.Г.
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рынок акций Украины завершил торги 
в среду умеренным ростом

Украинский рынок акций завершил торги в среду уме-
ренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повы-
сился на 0,23 % – до 1132 пунктов, индекс ПФТС – 
на 0,02 %, до 291,3 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,3 млн. грн и почти 
весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,2 млрд. грн, 
в том числе акциями – 0,3 млн. грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подорожали 
акции «Укрнафты» (+0,81 %), «Центрэнерго» (+0,23 %) и 
«Донбассэнерго» (+0,21 %).

Снизились в цене только акции «Мотор Сичи» (-0,26 %).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнер-

го» (+0,18 %) и «Мотор Сичи» (-0,06 %).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine 

в среду к 16:15 кв повысился на 0,47 % – до 601,4 пункта 
при объеме торгов 5,9 млн. злотых (42,5 млн. грн).

Среди индексных акций с положительной динамикой 
лидировали бумаги Coal Energy (+2,47 %), «Астар-
ты» (+1,11 %) и «Милкиленда» (+0,56 %).

Дешевели только акции «Кернела» (-0,11 %).

Украина может выпустить еврооблигации 
уже в сентябре – премьер

Украина в сентябре может выйти на внешний долго-
вой рынок, сообщил премьер-министра Владимир 
Гройсман во время выступления в Верховной Раде 
в четверг.

«Это абсолютно системный и правильный законопро-
ект, по сути технический. Я очень прошу народных депу-
татов и вас, уважаемый глава парламента, проголосо-
вать за основу и в целом для того, чтобы уже в сентябре 
мы смогли провести перезаимствование и, главное, что-
бы мы могли сэкономить средства госбюджета на обслу-
живании госдолга», – сказал он парламентариям, призы-

вая их поддержать законопроект о налогообложении 
доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бума-
ги (№ 7052).

В итоге законопроект поддержали 236 народных депу-
татов и он были принят за основу и в целом.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заяв-
лял, что Украина планирует выйти на внешний долговой 
рынок после получения очередного кредитного транша 
Международного валютного фонда (МВФ), решение 
по которому ожидается осенью.

Последний раз Украина размещала еврооблигации 
на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 
10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд. с 
доходностью 7,5 % годовых. Затем в 2015 г. была про-
ведена реструктуризация нескольких выпусков евро-
бондов на общую сумму $14,36 млрд. и 0,6 млрд. евро, 
потери инвесторов в ходе обмена составили около 20 %. 
Ставка купона всех реструктуризированных выпусков 
была установлена на уровне 7,75 % годовых.

Россия, которая не приняла участие в реструктуриза-
ции, судится с Украиной в отношении погашения евро-
бондов на $3 млрд., выкупленных Россией в декабре 
2013 года.

Киев продавал в 2014–2016 годах ежегодно также пя-
тилетние еврооблигации под гарантии США объемом 
по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает разме-
щения правительством в 2018 году еврооблигаций на об-
щую сумму $2 млрд.

рада приняла законопроект 
об освобождении от налогообложения 

выплат по ввп-деривативам
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом 

законопроект о налогообложении доходов нерезиден-
тов-инвесторов в ценные бумаги (№ 7052), зарегистри-
рованный 31 августа 2017 года.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ФЕД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14315552

3. Місцезнаходження емітента 61023 м. Харкiв  
вул. Сумська, буд. 132

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

fed@ft.net.ua

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

http://fed.kh.ua/

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

Посадова Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння Попов 

Вiктор Васильович (паспорт: номер 000461970 орган, що видав: 6336, дата 
видачi: 12.04.2017) припинено повноваження 01.09.2017 р. на пiдставi 
рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 31 вiд 01.09.2017 р.) 
у зв'язку з обранням на посаду Голови правлiння. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 97,0602 % (8485 шт.). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 17.08.2017 року.

Посадова Голова правлiння Попов Вiктор Васильович (паспорт: номер 
000461970 орган, що видав: 6336, дата видачi: 12.04.2017) припинено повно-
важення 01.09.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 01.09.2017 р.) у зв'язку з закiнченням термiну 
дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
97,0602 % (8485 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
17.08.2012 року.

Посадова особа Голова правлiння Попов Вiктор Васильович (паспорт: 
номер 000461970 орган, що видав: 6336, дата видачi: 12.04.2017) обрана 
на посаду 01.09.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 01.09.2017 р.) термiном на 5 рокi в. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 97,0602 % (8485 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПАТ «ФЕД».

голова правлiння ____________ попов вiктор васильович

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «фед»

НОВИНИ
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За соответствующий документ проголосовало 236 на-
родных депутатов.

«Этот законопроект вносит изменения в Налоговый ко-
декс относительно уточнения налогообложения дохо-
дов нерезидентов, которые могут возникнуть в результате 
активного управления государственным долгом, в соот-
ветствие международной практике», – сказал министр фи-
нансов Александр Данилюк, выступая в Верховной Раде.

Народный депутат Андрей Журжий (фракция «Само-
помич») сообщил, что законопроект необходим для по-
лучения положительных юридических выводов и прове-
дения результативных переговоров с международными 
инвесторами, с которыми планируется провести обмен 
старых государственных облигаций, погашение которых 
приходится на 2019 год, на новые ценные бумаги.

В свою очередь член фракции «Оппозиционный блок» 
Александр Долженков сообщил, что законопроект раз-
работан для урегулирования налогообложения доходов 
от государственных деривативов, эмитированных 
в 2015 году в рамках долговой операции Украины.

«В 2015 году действующая власть приняла опреде-
ленные законодательные изменения, которые разреша-
ют осуществлять выплаты по некоторым специфичным 
ценным бумагам в соответствии с показателями ВВП. Со-
ответственно, эти выплаты не подлежат освобождению 
от налогообложения и указанный законопроект предла-
гает освободить иностранных инвесторов, держателей 
госдеривативов на $3 млрд., чтобы они не платили на-
логи в бюджет», – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины во вре-
мя очередного заседания 23 августа одобрил внесение 
изменений в Налоговый кодекс относительно освобож-
дения от налогообложения доходов нерезидентов 
от операций с государственными и гарантированными 
государством ценными бумагами, а также с облигациями 
местных займов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, по-
ложения Налогового кодекса не полностью охватывают 
вопрос налогообложения других доходов, которые могут 
быть получены иностранными инвесторами в государ-
ственные или гарантированные государством ценные 
бумаги, а также в облигации местных займов. В частно-
сти, если покупка или обмен таких ценных бумаг прохо-
дит за средства государственного или местных бюдже-
тов, инвесторы могут получать доходы, которые 
не являются процентными или дисконтными. По данным 
Минфина, налогообложение таких доходов снижает ин-
вестиционную привлекательность государственных цен-
ных бумаг.

Ранее сообщалось, в октябре 2015 года, после длив-
шихся около полугода переговоров держатели 13 из 
14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 
$14,36 млрд. и EUR600 млн. поддержали их реструкту-
ризацию. Она предполагает обмен 80 % суммы на новые 
еврооблигации с пролонгацией срока погашения на че-
тыре года, 20 % – на государственные деривативы, вы-
платы по которым в 2021–2040 гг. будут зависеть от тем-
пов роста ВВП страны. В частности, если прирост ВВП 
за год будет ниже 3 %, выплат по бумагам не будет. Если 
прирост реального ВВП составит от 3 % до 4 %, выплата 
по бумагам составит 15 % превышения показателя ВВП 
над 3 %, а если свыше 4 % – то еще плюс 40 % превы-
шения показателя ВВП над 4 %.

Указанные условия по деривативам будут действо-
вать только после того, как номинальный ВВП Украины 
достигнет $125,4 млрд. (по итогам 2016 года ВВП Украи-
ны составил $91,7 млрд. по текущему курсу НБУ). По-
мимо этого, в 2021–2025 гг. выплаты по деривативам 
будут ограничены 1 % ВВП.

При подготовке раздела «Новости» 
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