
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін  
до деяких нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку»

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» (далі –Проект) розробле-
ний відповідно до пунктів 10 та 15 статті 7 та пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» з метою вдосконалення 
діючої системи контролю за якістю аудиторських висно-
вків (звітів) щодо фінансової звітності учасників ринку 
цінних паперів.

Проектом пропонується внесення змін до нормативно-
правових актів Комісії, які регламентують порядок скла-
дання та розкриття інформації учасниками фондового 

ринку, в частині включення обов’язкових відомостей про 
аудитора, аудиторську фірму, свідоцтво про відповід-
ність системи контролю якості, аудиторський висновок 
(звіт) річної фінансової звітності та подання їх в єдиному 
форматі.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент систематизації та аналізу фінансової звіт-
ності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пру-
денційного нагляду) та на електронну адресу: liudmyla.
shpotak@nssmc.gov.ua. 

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.
nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить один місяць з дня, наступного за днем опри-
люднення Проекту. 

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№127 (2632) 10.07.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

1
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення особи,  
яка має намір придбати прості іменні акції

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОР-
СУНЬ- ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО», код ЄДРПОУ 00222456, (надалі – 
ПрАТ «КШВЗ») згідно статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства».

Фізична особа, Смоляга Людмила Іванівна, яка не володіє простими 
іменними акціями ПрАТ «КШВЗ», повідомляє про свій намір придбати 
364072 штуки простих іменних акцій ПрАТ «КШВЗ». Афілійовані зі Смоля-
гою Л.І. особи, які володіють простими іменними акціями ПрАТ «КШВЗ», 
відсутні. 

«07» липня 2017 року. ______________ /Смоляга Л.І./

Повідомлення особи,  
яка має намір придбати прості іменні акції 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМІНЬ», 

код ЄДРПОУ 03057934, (надалі – ПрАТ «ПРОМІНЬ») згідно статті 64 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Фізична особа, Смоляга Людмила Іванівна, яка не володіє простими 
іменними акціями ПрАТ «ПРОМІНЬ», повідомляє про свій намір придбати 
569 938 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПРОМІНЬ». Афілійовані зі 
Смолягою Л.І. особи, які володіють простими іменними акціями ПрАТ «ПРО-
МІНЬ», відсутні. 

«07» липня 2017 року. ______________ /Смоляга Л.І./
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента: 
Приватне акціонерне товариство «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»
2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://segodnya-multimedia.
com/?page=1143

7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, представництв

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства «Сьогоднi Мультiмедiа», (iдентифiкацiйний код 
24916531, мiсцезнаходження якого: 03056, м. Київ, вул. Бор ща-
гiвська, 152-Б), розглянуто та вирішено питання:

1. про припинення шляхом ліквідації Дніпропетровської фiлiї Товари-
ства;

2. про припинення шляхом ліквідації Одеської філії Товариства;
3. про припинення шляхом ліквідації Харківської філії Товариства;
4. про припинення шляхом ліквідації Донецької філії Товариства.
Наглядовою радою від 05 липня 2017 року вирiшено:
1. Припинити шляхом лiквiдацiї вiдокремлений структурний пiдроздiл 

Дніпропетровську фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 36158062, 
мiсцезнаходження: 49000, мiсто Дніпро, вул. Леніна, буд. 14) у зв'язку iз 
необхiднiстю оптимiзацiї господарської дiяльностi Товариства.

Призначити ліквідатором Дніпропертовської філії Товариства Лозін-
ську Наталію Вікторівну і наділити її повноваженнями щодо внесення 
інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань щодо ліквідації філії, про-
ведення зняття з обліку у податковій інспекції, Пенсійному та інших 
фондах, виконання інших юридично значимих дій пов'язаних з ліквіда-
цією філії. 

2. Припинити шляхом лiквiдацiї вiдокремлений структурний пiдроздiл 

Одеську фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 35159421, мiсцезнаходження: 
65088, мiсто Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 92/94, офіс 209) у зв'язку 
iз необхiднiстю оптимiзацiї господарської дiяльностi Товариства.

Призначити ліквідатором Одеської філії Товариства Стариковича 
Олександра Юзефовича і наділити його повноваженнями щодо внесен-
ня інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань щодо ліквідації філії, про-
ведення зняття з обліку у податковій інспекції, Пенсійному та інших 
фондах, виконання інших юридично значимих дій пов'язаних з ліквіда-
цією філії. 

3. Припинити шляхом лiквiдацiї вiдокремлений структурний пiдроздiл 
Харківську фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 35932273, мiсцезнаходження: 
61000, мiсто Харків, Полтавський шлях, буд. 31) у зв'язку iз необхiднiстю 
оптимiзацiї господарської дiяльностi Товариства.

Призначити ліквідатором Харківської філії Товариства Лозінську На-
талію Вікторівну і наділити її повноваженнями щодо внесення інформа-
ції до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань щодо ліквідації філії, 
проведення зняття з обліку у податковій інспекції, Пенсійному та інших 
фондах, виконання інших юридично значимих дій пов'язаних з ліквіда-
цією філії. 

4. Припинити шляхом лiквiдацiї вiдокремлений структурний пiдроздiл 
Донецьку фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 35159416, мiсцезнаходження: 
83003, мiсто Донецьк, проспект Ілліча, буд. 89) у зв'язку iз необхiднiстю 
оптимiзацiї господарської дiяльностi Товариства.

Призначити ліквідатором Донецької філії Товариства Лозінську На-
талію Вікторівну і наділити її повноваженнями щодо внесення інформації 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань щодо ліквідації філії, проведення зняття з 
обліку у податковій інспекції, Пенсійному та інших фондах, виконання 
інших юридично значимих дій пов'язаних з ліквідацією філії. 

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

Генеральний директор  Романенко А.П.
06.07.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОщАДжЕНЬ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Банк 
iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22

5. Електронна поштова 
адреса

info@bisbank.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/general/
ovsiannikov.pdf

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням засiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол №71 
вiд 05 липня 2017 р. з метою пiдвищення ефективностi залучення та обслуго-
вування клiєнтiв призначено з 05.07.2017 року Директором з корпоративного 
бiзнесу, членом Правлiння Товариства Овсянникова Дмитра Юрiйовича.

Овсянников Дмитро Юрiйович призначений на посаду Директора з кор-
поративного бiзнесу, члена Правлiння до моменту його переобрання.

Протягом останнiх п’яти рокiв Овсянников Дмитро Юрiйович обiймав 
посади:

з 03.08.2015 р. по 04.07.2017 р. - Начальник департаменту кредитних i 
документарних операцiй корпоративних клiєнтiв, ПАТ «Банк iнвестицiй та 
заощаджень» ,

з 05.11.2013 р. по 31.07.2015 р. - Заступник начальника управлiння кре-
дитування та обслуговування корпоративних клiєнтiв департаменту 
продажiв корпоративного бiзнесу, АТ «Дельта Банк»,

з 20.12.2012 р. по 05.11.2013 р. - Начальник вiддiлу промислового ви-
робництва та транспорту управлiння кредитування та обслуговування кор-
поративних клiєнтiв департаменту продажiв корпоративного бiзнесу, АТ 
«Дельта Банк»,

з 23.07.2012 р. по 20.12.2012 р. - Головний економiст сектору харчової 
промисловостi та переробки управлiння кредитування та обслуговування 
корпоративних клiєнтiв департаменту продажiв корпоративного бiзнесу, АТ 
«Дельта Банк»,

з 19.09.2011р. по 20.07.2012 р. - Головний економiст вiддiлу органiзацiї 
роботи з клiєнтами малого бiзнесу Управлiння кредитування малого бiзнесу, 
АТ «Укрексiмбанк».

Овсянников Дмитро Юрiйович громадянин України, згоди на 
опублiкування паспортних даних не надавав. Не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Омельченко О.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.06
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ»,
що складається з однієї особи

(код ЄДРПОУ 35797976, місцезнаходження: 22000, Вінницька 
область, м.Хмільник, вул. Північна 44, тел./факс 04338 22609, електрон

на поштова адреса, par@35797976.pat.ua, власний вебсайт в мережі 
Інтернет http://www.35797976.pat.ua )

Відповідно до Наказу по товариству вiд 06.07.2017 року № 66-К звільнена 
за угодою сторін головний бухгалтер Несміянова Тетяна Вікторівна, паспорт МО 
232947, виданий 25.11.1996 року Новокаховським МВ УМВС України у Херсон-
ській області, на посаді була 9 місяців, частка в статутному капіталі – 0,00%, 
розмір пакета акцій – 0,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. Посада головного бухгалтера вакантна.

Директор Федорець Сергій Григорович пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.
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ДО УВАГИ КРЕДИТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МІжНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ»
Комісія з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» (Ідентифікаційний 
код юридичної особи: 20044726) повідомляє про наступне:

04 липня 2017 року на позачергових Загальних зборах Акціонерів, було 
прийнято рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» шляхом реорганізації 
(перетворення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕЛЕКАНАЛ СТБ».

Відповідний запис внесено до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.07.2017р. 

Вимоги кредиторів приймаються протягом встановленого терміну у 
письмовій формі шляхом надсилання на юридичну адресу товариства: 
03113, м. Київ, вул. ІВАНА ШЕВЦОВА, будинок 1. на ім’я Голови Комісії з 
припинення (перетворення) В.В.Бородянського.

ПРАТ «УСБПЗ «УКРТОРГМОНТАжТЕХНІКА»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРАТ «УСБПЗ «УКРТОРГМОН-

ТАЖТЕХНІКА». 
2. Код за ЄДРПОУ: 02132680. 
3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ Щекавицька, 30/39. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4303268 044 4303268. 
5. Електронна поштова адреса: baza_2005@ukr.net. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: ukrtorg.in.ua. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та
II. Текст повідомлення 

Посадова особа Лозовська Євгенія Станіславівна звільняється за 
власним бажанням з посади головного бухгалтера з 07 липня 2017р. 
згідно наказу Голови правління № 17 від 05.07.2017 року. Акціями 
товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
2 роки 7 місяців. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа Лозовська Лариса Володимирівна 
призначається на посаду головного бухгалтера згідно заяви про прий-
няття на роботу з 07 липня 2017 р., згідно наказу Голови правління № 
18 від 05.07.2017року безстроково. Акціями товариства не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер ПрАТ «УСБПЗ «УКР-
ТОРГМОНТАЖТЕХНІКА». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

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

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

2. Голова Правлiння  Коваль В. В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДОЛIЯ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00373869. 3. Місцезнаходження: 25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, 30. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 390128, 245978. 5. Електронна 
поштова адреса: r.uschapovsky@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид особливої інформації: прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
06.07.2017 наглядовою радою ПАТ «Кіровоградолія», надалі - товариство 

(протокол №б/н вiд 06.07.2017) прийнято рiшення про надання згоди на 
укладання товариством з ПАТ «Сітібанк», (надалі - банк), та ТОВ «Кернел-
Трейд», ТОВ «Енселко Агро», СТОВ «Дружба-Нова», ТОВ «Трансгрейнтер-
минал», ТОВ СП «Трансбалктерминал», ПрАТ «ПОЕЗ-Кернел Груп», 
ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», ПАТ «Вовчанський ОЕЗ», ТОВ «Українська 
Чорноморська Індустрія», ТОВ «Гутянський елеватор», ПрАТ «Полтавське 
ХПП», ТОВ «Бандурський ОЕЗ», ТОВ «Кононівський елеватор», як солідар-
ними боржниками (надалі усі спільно разом з товариством – боржники), 
наступних договорів (надалі – договори), які були схвалені (попередньо) 
загальними зборами (протокол №б/н вiд 21.04.2017): 1) генерального до-
говору про короткострокові кредити, за яким банк встановлює боржникам 
загальний ліміт кредитування, в межах якого боржники будуть отримувати 
кредити на умовах визначених генеральним договором та нести солідарну 
відповідальність по зобов’язаннях один одного; 2) договору про надання 
гарантій та/або відкриття документарних акредитивів, за яким банк встанов-
лює боржникам загальний ліміт, в межах якого боржники будуть отримувати 

інструменти на умовах визначених договором про надання гарантій та/або 
відкриття документарних акредитивів. Ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є предметом правочину (загальний ліміт кредитування): 208 954,536 тис.
грн. (8 000 000 доларів США за курсом НБУ 26,119317 грн. на 06.07.2017), 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
410 665 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 50,9%. 

06.07.2017 наглядовою радою ПАТ «Кіровоградолія», надалі - товариство 
(протокол №б/н вiд 06.07.2017) прийнято рiшення про надання згоди на укла-
дання товариством з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (надалі - банк) наступ-
них договорів, які були схвалені (попередньо) загальними зборами (протокол 
№б/н вiд 21.04.2017): 1. кредитний договір, за яким банк встановлює товари-
ству загальний ліміт кредитування 4 000 000 Євро, з строком дії до 4 років; 
2. договір про відкриття акредитива, за яким банк встановлює товариству 
загальний ліміт 4 000 000 Євро, в межах якого товариство буде відкривати 
документарний безвідкличний непокритий підтверджений акредитив, з строком 
дії до 1 року. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 
(загальний ліміт кредитування): 118 362,296 тис.грн. (4 000 000 євро за курсом 
НБУ 29,590574 грн. на 06.07.2017), вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 410 665 тис.грн., спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 28,8%. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi 
законодавством, статутом ПАТ «Кіровоградолія» не передбаченi. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Солнцев М.М. 06.07.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-
ТОРГIВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПIДПРИєМСТВО «ГАЛИ-
ЧИНА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05502462
Місцезнаходження емітента: 76019, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця 

Галицька, будинок 87
Телефон (0342) 78 53 43 Електронна поштова адреса: shvejna87@ukr.net
Адреса сторінкив мережі інтернет: www.galychyna.biz

Текст повідомлення:  
За рішенням Наглядової ради від 04.07.2017р.Протокол № б/н, у зв'язку 

з прийнятим рiшенням зборами акцiонерiв про змiну типу Товариства 
звільнені:

Голова Правлiння Ковбас Галина Несторiвна Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента - 0.000397%. Перебувала на посадi 10 рокiв. Перший 
заступник Голови правлiння, Член Правлiння Бернадин Людмила Iванiвна 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0.004463%. Перебувала 
на посадi 10 рокiв. Член Правлiння, головний бухгалтер Данилюк Ольга 
Михайлiвна Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0.004846%. 
Перебувала на посадi 19 рокiв. Член Правлiння Дейнега Ганна 
Олександрiвна Володiє часткою в статутному капiталi емiтента -0.001133%. 
Перебувала на посадi 22 роки. Призначено терміном на 3 роки:

Голова Правлiння Ковбас Галина Несторiвна Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента - 0.000397%. Перший заступник Голови правлiння, 
Член Правлiння Бернадин Людмила Iванiвна Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента - 0.004463%. Член Правлiння, головний бухгалтер 
Данилюк Ольга Михайлiвна Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
- 0.004846%.Член Правлiння Дейнега Ганна Олександрiвна Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента -0.001133%. Протягом 5-ти років посадові 
особи перебували на даних посадах. 

Вищезгадані посадові особи товариства непогашеної судимості за по-
садові і економічні злочини не мають. Згоду на розкриття паспортних даних 
не надали.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:

 Ковбас Галина Несторiвна



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №127, 10 липня 2017 р. 
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Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками 
ПАЙВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

«ВЕКТОР» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕжЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС»  
єДРІСІ/єДРПОУ 2331434/35197650 (надалі – Фонд).

 Ліквідаційна комісія ПАЙВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«ВЕКТОР» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (ЄДРІСІ/ЄДРПОУ 2331434/35197650), відповідно 
до вимог розділу ІІ Положення про порядок припинення пайового інвестицій-
ного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 року(зі 
змінами) повідомляє учасників Фонду про порядок проведення розрахунків з 
ними у зв’язку з ліквідацією Фонду (надалі - Порядок):

1. Повне найменування Компанії з управління активами: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (Код ЄДРПОУ 35197650);

2. Повна назва Фонду: ПАЙВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ФОНДУ «ВЕКТОР» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
(Код ЄДРІСІ 2331434);

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 03 липня 2017 року;
4. Причина прийняття рішення про ліквідацію: вартість активів Фонду 

стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду та протягом 
шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів;

5. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп 
інвестиційних сертифікатів Фонду, форму таких заявок. Порядок, умо-
ви та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду: Для отриман-
ня розрахунку за інвестиційними сертифікатами Фонду, учасник повинен 
протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про порядок 
розрахунку з учасниками Фонду,  надати заявку про викуп належних йому на 
праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду та отримання розрахунків 
за ними до Ліквідаційної комісії особисто за адресою: м. Київ, вул. Ванди 
Василевської/Кирило Мефодіївська, буд. 12/16, офіс 70, чи надіслати поштою 
рекомендованим листом за адресою: : 04116, м. Київ, вул. Ванди Василев-
ської/ Кирило Мефодіївська, буд. 12/16, офіс 70, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИС-
ТЕМА ПЛЮС», тел/факс (044) 239-25-28. Прийом заявок про викуп 
інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється кожного робочого дня з 10.00 
до 15.00, крім вихідних (субота та неділя) та святкових і неробочих днів;

Ліквідаційна комісія повідомляє про не можливість здійснення конверта-
ції інвестиційних сертифікатів Фонд в цінні папери іншого ІСІ.

Ліквідаційна комісія повідомляє про можливість здійснення розрахунків з 
учасниками Фонду за належними їм на праві спільної часткової власності ін-
вестиційними сертифікатами Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду за 
умови згоди всіх учасників Фонду. Кожен з учасників Фонду отримає рівну част-
ку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифі-
кат в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду. Розподіл 
інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорцій-
но кількості інвестиційних сертифікатів, що належать учасникам Фонду.

У разі надходження до Ліквідаційної комісії разом із заявкою про викуп інвес-
тиційних сертифікатів Фонду хоча б від одного учасника Фонду інформації, в 
письмовому вигляді, про бажання щодо здійснення розрахунків з учасниками 
Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами Фонду іншими, ніж гро-
шові кошти, активами Фонду, інформацію про місце, дату та час укладення до-
говору про розподіл таких активів Фонду між Ліквідаційною комісією та всіма 
учасниками Фонду, Ліквідаційна комісія повідомляє всіх учасників Фонду шляхом 
надання цієї інформації в письмовому вигляді. Договір про розподіл інших, ніж 
кошти, активів Фонду повинен бути підписаний всіма учасниками Фонду. У разі 
якщо такий договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розра-
хунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснюватимуться виключно 
грошовими коштами. Перерозподіл інших, ніж кошти, активів Фонду після укла-
дення договору про розподіл таких активів Фонду заборонено. У разі здійснення 
розрахунків з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифіката-
ми іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав 
власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів.

У разі якщо усі учасники Фонду подадуть заявки на викуп інвестиційних 
сертифікатів до закінчення строку прийому заявок, строк прийняття заявок 
на викуп інвестиційних сертифікатів може бути скорочено за рішенням Лік-
відаційної комісії відповідно буде змінена дата початку розрахунків з учас-
никами, про що Ліквідаційна комісія зобов’язана повідомити всіх учасників 
Фонду шляхом надання в письмовому вигляді нового Повідомлення про 
розрахунки.

Заявка повинна містити такі відомості та реквізити: 
а) для учасників - фізичних осіб: 
• прізвище, ім'я, по батькові; 
• ідентифікаційний номер; 
• паспортні дані; 
• місце проживання та телефон; 

• кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє Учасник;
• вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифіка-

тами, та його реквізити;
• реквізити рахунку у ЦП; 
• особистий підпис; 
б) для учасників - юридичних осіб: 
• повне найменування, місцезнаходження та телефон; 
• ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; 
• кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник;
• вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифіка-

тами Фонду, та його реквізити; 
• реквізити рахунку у ЦП; 
• підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної 

особи. 
Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від 

учасників Фонду, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані заявки. Ліквіда-
ційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 60 календарних 
днів з дати завершення опрацювання заявок учасників Фонду. Цінні папери, 
що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються 
виключно на організаторі торгівлі під час торговельної сесії. За результата-
ми реалізації активів Фонду Ліквідаційна комісія складає проміжний ліквіда-
ційний баланс Фонду.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з метою здійснення розрахунків 
з учасниками здійснюється після затвердження Ліквідаційною комісією 
Фонду проміжного ліквідаційного балансу Фонду, та не може перевищувати 
одного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особис-
то або через представника) за місцем знаходження  Ліквідаційної комісії   
такі документи:

• паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наяв-
ності) та/або довіреність, що підтверджує право особисто представляти 
інтереси учасника (для фізичних осіб);

• документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами; 
• довідку або договір про відкриття рахунку у банку.
Після пред’явлення учасником Фонду зазначених документів Ліквідацій-

на комісія Фонду укладає з таким учасником Договір про викуп інвестиційних 
сертифікатів (далі – Договір).

Після укладання Договору грошові кошти перераховуються на банківський 
рахунок учасника Фонду протягом 15 робочих днів.

Учасник Фонду має перерахувати інвестиційні сертифікати Фонду на 
рахунок Фонду у Національному депозитарії України в порядку та в строк, 
визначені в Договорі.

 Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартіс-
тю інвестиційного сертифікату Фонду. Розрахункова вартість одного інвес-
тиційного сертифікату Фонду визначається як загальна вартість чистих ак-
тивів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів 
Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його 
ліквідацію. Кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються у 
черговості установленій частинами першою та другою статті 47 Закону 
України «Про інститути спільного інвестування».

Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків 
з Учасниками Фонду здійснює депонування суми грошових коштів, що за-
лишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк, інвестицій-
них сертифікатів  Фонду шляхом:

• укладання договору про відкриття поточного рахунку в банку (за рішен-
ням Ліквідаційної комісії) на користь фізичної особи - власника інвестиційних 
сертифікатів Фонду з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповід-
ної суми грошових коштів; 

• перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи 
власника інвестиційних сертифікатів Фонду. 

Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходжен-
ням Ліквідаційної комісії. 

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифі-
катів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвести-
ційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які 
пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифіка-
ти Фонду в установлений строк. 

У випадку, якщо за будь-яких підстав здійснення такого перерахування 
(депонування) буде неможливим, Ліквідаційної комісії здійснює внесення 
вищезазначених коштів у депозит нотаріуса Київського міського нотаріаль-
ного округу за вибором Ліквідаційної комісії для наступної їх передачі учас-
нику Фонду.

Ліквідаційна комісія забезпечує всім учасникам ліквідованого Фонду до-
ступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих 
коштів шляхом здійснення письмового інформування кожного власника ін-
вестиційних сертифікатів Фонду. 

6. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також 
місцезнаходження пункту, де буде здійснюватись розрахунки з учасниками 
Фонду: м. Київ, вул. Ванди Василевської/ вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16, 
офіс 70, тел./факс (044) 239-25-28.

Ліквідаційна комісія Фонду
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ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МІКРОПРИЛАД»
До уваги акціонерів  

Публічного акціонерного товариства  
«Мікроприлад»!

Код єДРПОУ 23887224; місцезнаходження: 79014 м.Львів, 
вул. Ніщинського, 35.

Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів 
акціонерів, що відбудуться 20 серпня 2017 р. о 10 00 год. 

в адміністративному корпусі за адресою: 79014 м.Львів, вул. Ні-
щинського, 35

Дата складання переліку осіб, що мають право на участь у 
зборах – станом на 24.00 год. 15 серпня 2017 р.

Проект питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт та затвердження річного звіту Голови правління за 2016 рік.
4. Звіт та затвердження річного звіту Наглядової ради за 2016 рік.
5. Звіт та затвердження річного звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства.
7. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства та наймену-

вання Товариства.
8. Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття 

нової редакції Статуту.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства
10. Ліквідація дочірніх підприємств.
11. Про переобрання членів виконавчого органу Товариства.
12. Про переобрання членів Наглядової ради.
13. Про переобрання членів Ревізійної комісії.
Реєстрація учасників зборів проводитиметься в день та за 

місцем проведення зборів з 900 год. до 945 год. Для реєстрації 
акціонери повинні мати при собі паспорт, а представники акціонерів 
- паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України. До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за місцем 
знаходження ПАТ «Мікроприлад» за адресою: 79014 м.Львів, вул.Ні-
щинського,35, у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. в приміщенні 
бухгалтерії, 3-й поверх, а в день проведення загальних зборів — за 
місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бух-
галтер ПАТ «Мікроприлад» Гижій Н.Є. Довідки за телефоном: (032) 
224-04-43. З інформацію щодо проектів рішень по питаннях порядку 
денного загальних зборів також можна ознайомитись на сайті http://
microprylad.bfg.lviv.ua/. Пропозиції щодо порядку денного загальних 
зборів приймаються від акціонерів у письмовій формі та надсилають-
ся рекомендованим листом за місцезнаходження Товариства. 

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2016р.

Попере-
дній 2015р.

Усього активів 19227 19413
Основні засоби (залишкова вартість) 6792 7244
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7164 7248
Сумарна дебіторська заборгованість 1976 1920
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 71
Нерозподілений прибуток 2962 3138
Власний капітал 13009 13185
Статутний капітал 10047 10047
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6218 6228
Прибуток (збиток) загальний по п-ству - 176 - 488
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40187756 40187756
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 28

Дана публікація засвідчена підписом Голови правління 
ПАТ «Мікроприлад»

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ МОНТАжНО-
ПУСКОНАЛАГОДжУВАЛЬНЕ 

ПІДПРИєМСТВО» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 

11 серпня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: 18000, м. Чер-
каси, вул. Смілянська,163, актова зала.

 Реєстрація акціонерів: 11 серпня 2017 р. з 13-00 год. до 13-45 год. 
 Початок зборів: 11 серпня 2017 р. о 14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 07.08.2017 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту 

зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства. 
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2013-2016 рр. та визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013-2016 рр.
6. Звіт Ревізора за 2013-2016 рр. Затвердження річного звіту та ба-

лансу Товариства станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р. 
та 31.12.2016 р.

7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013-
2016 рр.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 
нової редакції.

9. Вибори Наглядової ради Товариства.
10. Вибори Ревізора.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Найменування показника 
(тис. грн.)

Період
2012 2013 2014 2015 2016

Усього активів 138,5 139,3 123,7 116,8 108,6
Основні засоби 67,8 62,2 56,6 51,0 43,2
Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0 0 0 0

Запаси 5,7 5,7 5,7 4,7 4,8
Сумарна дебіторська 
заборгованість

57,7 57,0 57,5 56 56,1

Грошові кошти та їх еквіва-
ленти

4,3 11,6 1,1 2,3 1,7

Нерозподілений прибуток -49,1 -49,9 -63,4 -86,5 -85,3
Власний капітал 130,8 130,0 116,5 93,4 94,6
Статутний капітал 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8
Довгострокові зобов’язання 0 0 0 0 0
Поточні зобов’язання 7,7 9,3 7,2 23,4 14,0
Чистий прибуток (збиток) -2,9 -0,8 -13,5 -23,1 1,2
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

151200 151200 151200 151200 151200

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0 0 0 0

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0 0 0 0

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

2 2 1 1 2

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, 
для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі 
в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним за-
конодавством України.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з доку-
ментами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, 
вул. Смілянська,163, приймальна ПрАТ, в робочі дні з 8-00 до 12-00 го-
дини. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – директор Науменко В.Г. Також за цією адресою акціонери 
Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо по-
рядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати 
скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДОЛIЯ». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00373869. 3. Місцезнаходження: 25013, м. Кiровоград, вул. Уро-
жайна, 30. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 390128, 245978. 
5. Електронна поштова адреса: r.uschapovsky@kernel.ua. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://kirovogradoliya.pat.ua/. 7.Вид особливої інфор-
мації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 06.07.2017 наглядова рада ПАТ «Кiровоградолiя» 
(протокол № б/н вiд 06.07.2017) прийняла рішення звільнити Солнцева 
Миколу Миколайовича, директора товариства, 11.07.2017 із займаної по-
сади за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним 
заяви 05.07.2017 (перебував на посаді з 01.07.2013, акціями товариства не 
володіє), та призначити Братуняка Олега Федоровича виконуючим обов’язки 
директора товариства з 12.07.2017 до дня фактичного закриття вакантної 
посади (володіє акціями товариства в кількості 3 шт., частка у СК 
0,0000568%). Вказані особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають; письмової згоди на розкриття паспортних даних не на-
дали; iншi посади, якi Братуняк О. Ф. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв 
- ПАТ «Кіровоградолія» - заступник директора з виробництва (з 17.12.2014), 
ТОВ «Градолія» - головний інженер (23.05.2011 – 04.08.2014)

III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Солнцев М.М. 06.07.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ 

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД IГРАШОК IМ.М.Ф.ВАТУТIНА». 
Код за єДРПОУ 00310539.

1. Місцезнаходження 03022, Київ,  
Онуфрiя Трутенка, буд. 10

2. Міжміський код, телефон та факс (044) 493-96-89 493-96-89 
3. Електронна поштова адреса metalist@merx.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kmziv.com.ua

Текст повідомлення
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

звiльнення за власним бажанням Генерального директора Глушицького 
Миколи Олександровича прийнято 06.07.2017 р. на засiданнi Наглядової 
ради, протокол № 4/2017. Паспорт Серiя, №: СН 770799 14.04.1998 Мос-
ковське РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного 
капiталу ПрАТ. Пропрацювала на посадi з 30.09.2004 року.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення про при-
значення Генерального директора Буханевича Станiслава Миколайовича 
прийнято 06.07.2017 р. на засiданнi Наглядової ради, протокол № 4/2017. 
Паспорт Серiя, №: СН 481658, виданий 03.06.1997 року Харкiвським РО 
ГУ МВС України в м. Києвi. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПрАТ. 
Попередня посада: директор ТОВ «Острiв Пригод». Обiймала протягом 
своєї дiяльностi посади: керiвника. Термiн призначення: 3 роки

Повідомлення  
про виникнення особливої нерегулярної інформації емітента

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ»; 1.2. Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02424856; 1.3. Місцезнаходження: 
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Будівельників,40; 
1.4.Телефон та факс емітента: 05235-4-04-09,4-34-04; 1.5.Електронна пош-
това адреса: 02424856.at24@com.ua ; 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
afdb.com.ua. 

1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента: Відповідно до рішення Наглядової Ради ПрАТ «ОФДП» 
від 05.07.2017 року №5/2017 та Статуту Товариства Припинено повнова-
ження Правління товариства: Голова Правління – Генеральний директор 
Ковальчук Віктор Петрович, паспорт ЕВ 174636 вид. 07.08.2007р. Олексан-
дрійським МВ УМВС в Кіровоградській обл. Перебував на посаді з 
24.12.2013 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Володіє 157 акціями на суму 227,65 грн., що становить 0,0039% ста-
тутного капіталу. Член Правління Максимчук Вадим Дмитрович паспорт ЕА 
380845 вид.07.08.1997р. Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоград-
ській обл. Перебував на посаді з 24.12.2013 р., непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Не володіє акціями товариства. Член 

Правління Рубан Олена Вікторівна паспорт ЕВ 097336 вид. 06.06.2005 р. 
Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. Перебувала на 
посаді з 15.09.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями товариства не володіє. Відповідно до рішення На-
глядової Ради ПрАТ «ОФДП» від 05.07.2017 року №5/2017 обрано одноосіб-
ний виконавчий орган Директор Ковальчук Віктор Петрович, паспорт ЕВ 
174636 вид.07.08.2007р. Олександрійським МВ УМВС в Кіровоградській обл. 
Попередня посада та посада, яку обіймав останні 5 років - генеральний 
директор ТОВ «Лада», Голова правління ПАТ «ОФДП» Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 157 на суму 227,65 
грн., що становить 0,0039% статутного капіталу. 

1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства. 

2. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Олександрійська фабрика діа-
грамних паперів» 21.04.2017р. прийнято рiшння про змiну типу та назви 
товариства на Приватне акціонерне товариство «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФА-
БРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ». 05.07.2017р. внесенi вiдповiднi змiни до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських форму-
вань. 3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України Директор Ковальчук Віктор Петрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00373936. 3. Місцезнаходження: пл.Привокзальна, 11, м. Вов-
чанськ, Харківська обл., 62504. 4. Міжміський код, телефон та факс: (05741) 
4-22-39. 5. Електронна поштова адреса: y.varavin@kernel.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://00373936.infosite.com.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

II. Текст повідомлення
07.07.2017 наглядовою радою ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ», надалі - това-

риство (протокол №б/н вiд 07.07.2017) прийнято рiшення про надання згоди 
на укладання товариством з ПАТ «Сітібанк», (надалі - банк), та ТОВ «Кернел-
Трейд», ТОВ «Енселко Агро», СТОВ «Дружба-Нова», ТОВ «Трансгрейнтер-
минал», ТОВ СП «Трансбалктерминал», ПрАТ «ПОЕЗ-Кернел Груп», ПАТ «Кі-
ровоградолія», ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», ТОВ «Українська Чорноморська 
Індустрія», ТОВ «Гутянський Елеватор», ПрАТ «Полтавське ХПП», ТОВ «Бан-
дурський ОЕЗ», ТОВ «Кононівський Елеватор», як солідарними боржниками 
(надалі усі спільно разом з товариством – боржники), наступних договорів 

(надалі – договори), які були схвалені (попередньо) загальними зборами 
(протокол №б/н вiд 27.03.2017): 1) генерального договору про короткостро-
кові кредити, за яким банк встановлює боржникам загальний ліміт кредиту-
вання, в межах якого боржники будуть отримувати кредити на умовах ви-
значених генеральним договором та нести солідарну відповідальність по 
зобов’язаннях один одного; 2) договору про надання гарантій та/або від-
криття документарних акредитивів, за яким банк встановлює боржникам 
загальний ліміт, в межах якого боржники будуть отримувати інструменти на 
умовах визначених договором про надання гарантій та/або відкриття до-
кументарних акредитивів. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину (загальний ліміт кредитування): 208 482,464 тис. грн. 
(8 000 000 доларів США за курсом НБУ 26,060308 грн. на 07.07.2017), 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
168 958 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 123,4%. Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ» не передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Долженко О.В. 07.07.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД»
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ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ТЕХНОЛОГІЇ  
МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПАТ «Рівненський науково-дослідний інститут технології маши-
нобудування» (надалі - Товариство) код 04605958, місцезнаходження: 
33018, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 16 повідомляє, що Наглядова 
рада Товариства прийняла рішення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів в порядку п. 5 ст. 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства» (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 
24 липня 2017 року за адресою: 33018, м. Рівне, вул. Данила Галиць-
кого, 16, другий поверх лабораторного корпусу, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.45 год. По-
чаток Загальних зборів о 11.00 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в 
Загальних зборах «18» липня 2017 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Про затвердження передавального акту.
5. Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Рівненський науково-дослідний інститут техно-
логії машинобудування» в цілому.

6. Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Рівненський 
науково-дослідний інститут технології машинобудування».

7. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реє-
страції ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Рівнен-
ський науково-дослідний інститут технології машинобудування». 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних зборів до дати прове дення Загальних зборів Товариство надає 
акціонерам можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням 
Товариства: 33018, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 16, другий поверх 
лабораторного корпусу, кабінет директора, у робочі дні, робочий час з 
9-00 годин до 16-00. В день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа для ознайомлення – голова комісії 
з перетворення Гамера В.О. тел. (067) 363 06 70. 

Комісія з перетворення 
ПАТ «Рівненський науково-дослідний

інститут технології машинобудування»

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ 
ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00373907. 3.Місцезнаходження: 36007, м. Полтава, 
вул. Маршала Бiрюзова, 17. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 
51-95-55, 51-95-69. 5. Електронна поштова адреса: pmez@kernel.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http:// 00373907.infosite.com.ua/. 7. Вид 
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
07.07.2017 наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», надалі - 

товариство (протокол №б/н вiд 07.07.2017) прийнято рiшення про надання 
згоди на укладання товариством з ПАТ «Сітібанк», (надалі - банк), та 
ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Енселко Агро», СТОВ «Дружба-Нова», 
ТОВ «Трансгрейнтерминал», ТОВ СП «Трансбалктерминал», ПАТ «Кіро-
воградолія», ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ», 
ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія», ТОВ «Гутянський Елеватор», 
ПрАТ «Полтавське ХПП», ТОВ «Бандурський ОЕЗ», ТОВ «Кононівський 
Елеватор», як солідарними боржниками (надалі усі спільно разом з това-
риством – боржники), наступних договорів (надалі – договори), які були 
схвалені (попередньо) загальними зборами (протокол №б/н вiд 25.04.2017): 
1) генерального договору про короткострокові кредити, за яким банк вста-
новлює боржникам загальний ліміт кредитування, в межах якого боржники 
будуть отримувати кредити на умовах визначених генеральним договором 
та нести солідарну відповідальність по зобов’язаннях один одного; 2) до-
говору про надання гарантій та/або відкриття документарних акредитивів, 
за яким банк встановлює боржникам загальний ліміт, в межах якого борж-
ники будуть отримувати інструменти на умовах визначених договором про 
надання гарантій та/або відкриття документарних акредитивів. Ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (загальний ліміт 
кредитування): 208 482,464 тис. грн. (8 000 000 доларів США за курсом 
НБУ 26,060308 грн. на 07.07.2017), вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 785 027 тис.грн., спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 26,56%. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, статутом ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» не 
передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Данильченко С.А. 07.07.2017

Директор  ______________________ Данильченко С.А.
   МП

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Пол-
тавське хлiбоприймальне пiдприємство». 

2. Код за ЄДРПОУ: 05581898. 
3. Місцезнаходження: пл. Павленкiвська, буд.24, м.Полтава, 36014. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-34-00, 66-94-93. 
5. Електронна поштова адреса: m.bilitskij@kernel.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// 05581898.infosite.com.ua/. 
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

07.07.2017 наглядовою радою ПрАТ «Полтавське ХПП», надалі - това-
риство (протокол №б/н вiд 07.07.2017) прийнято рiшення про надання згоди 
на укладання товариством з ПАТ «Сітібанк», (надалі - банк), та ТОВ «Кернел-
Трейд», ТОВ «Енселко Агро», СТОВ «Дружба-Нова», ТОВ «Трансгрейнтер-
минал», ТОВ СП «Трансбалктерминал», ПрАТ «ПОЕЗ-Кернел Груп», ПАТ «Кі-
ровоградолія», ТОВ «Придніпровський ОЕЗ», ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ», 
ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія», ТОВ «Гутянський Елеватор», 
ТОВ «Бандурський ОЕЗ», ТОВ «Кононівський Елеватор», як солідарними 
боржниками (надалі усі спільно разом з товариством – боржники), наступних 

договорів (надалі – договори), які були схвалені (попередньо) загальними 
зборами (протокол №б/н вiд 27.03.2017): 1) генерального договору про ко-
роткострокові кредити, за яким банк встановлює боржникам загальний ліміт 
кредитування, в межах якого боржники будуть отримувати кредити на умо-
вах визначених генеральним договором та нести солідарну відповідальність 
по зобов’язаннях один одного; 2) договору про надання гарантій та/або від-
криття документарних акредитивів, за яким банк встановлює боржникам 
загальний ліміт, в межах якого боржники будуть отримувати інструменти на 
умовах визначених договором про надання гарантій та/або відкриття до-
кументарних акредитивів. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину (загальний ліміт кредитування): 208 482,464 тис. грн. 
(8 000 000 доларів США за курсом НБУ 26,060308 грн. на 07.07.2017), 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
1 341 992 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 15,5%. Додатковi критерiї для вiднесення право-
чину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
ПрАТ «Полтавське ХПП» не передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Брідня С. О. 07.07.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИєМСТВО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №127, 10 липня 2017 р. 
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

 І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ 36174922
3. Місцезнаходження 87534 Маріуполь Кронштадтська, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-37-13-32 0629-37-13-32
5. Електронна поштова адреса E.Dorosh@expert-capital.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації http://expert-capital.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 

2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
 ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення засідання Наглядової ради ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» 
(протокол №3/17 від 05.07.2017 р.) було прийняте рішення про припинення 
повноваження та відкликання з посади Директора Товариства Золотухіну 
Тамару Миколаївну (паспорт серії ВС№963332 виданий Жовтневим РВ 
Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 12.04.2001 р.) з 
06.07.2017 р. на підставі особистої заяви за власним бажанням.

Часткою посадова особа в статутному капіталі Товариства не володіє. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-0 акцій.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.07.2009 р. по 

06.07.2017 р.
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 

Директор ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ».
Рішенням засідання Наглядової Ради ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (про-

токол №3/17 від 05.07.2017 р.) було прийнято рішення обрати Зінченко 
Володимира Олександровича (паспорт серії НМ №262163, виданий Козе-
лецьким РВ УМВС України в Чернігівській області, 21.08.2006 р.) на посаду 
Директора Товариства з 07.07.2017 р. на 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
директор ТОВ «ФК»Авангард».

Часткою, посадова особа в статутному капіталі Товариства не володіє. 
Розмір паекта акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Зазначена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має..

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

міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Директор     Т.М.Золотухіна 
  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.     05.07.2017
         (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВIННЕР"

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

"Вiннер"
2. Код за ЄДРПОУ: 01037979
3. Місцезнаходження: 53800, Днiпропетровська область, Апостолiвс-

ький район, м. Апостолове, Богдана Хмельницького, 80
4. Міжміський код, телефон та факс: 05656-9-51-82 05656-9-51-82
5. Електронна поштова адреса: 31vv09@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www. viner.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Зозуляк Вiру Михайлiвну прийнято на посаду головного бухгалтера
ПрАТ "Вiннер" з 07.07.2017 р., обгрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб - у зв'язку з вiдсутнiстю особи на посадi головно-
го бухгалтера, володiє 0 акцiями емiтента, що складає 0% у Статутному
капiталi емiтента, розмiр пакету акцiй або частки, якою особа володiє в
Статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0, непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, посади, якi
особа займала протягом останнiх 5-ть рокiв - не займала. Орган, що
прийняв рiшення про призначення - директор ПрАТ "Вiннер" на пiдставi
наказу № 9-к вiд 06.07.2017 р.

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
Директор 

Ярошенко Вiктор Прокопович
07.07.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

Дата вчинення дії: 06.07.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIД-
НИЙ ІНСТИТУТ РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮ-
ВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

1. 06.07.2017 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ"  відбулися
наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Ревізійної ко-
місії Коробчук Тетяни Миколаївни, обраної на посаду члена Ревізійної ко-
місії за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ"
29.04.2014 р. (протокол ЗЗА б/н від 29.04.2014 р.).  

На посаді члена Ревізійної комісії Коробчук Т.М. перебувала з
29.04.2014 р. по 06.07.2017 р. (включно). 

Повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів
відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" на підставі наданої заяви
від 23.06.2017 р. про дострокове припинення повноважень за власним ба-
жанням. 

Замість Коробчук Т.М. на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ
НДІРВ" нікого не обрано. 

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій ПАТ "АТ НДІРВ",
що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства. 

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. 

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не
було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізич-
ну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Кон-
ституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

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

Голова правлiння-директор
Верещак Олександр Петрович

06.07.2017 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ  
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВIННЕР"

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

"Вiннер"
2. Код за ЄДРПОУ: 01037979
3. Місцезнаходження: 53800, Днiпропетровська область, Апостолiвс-

ький район, м. Апостолове, Богдана Хмельницького, 80
4. Міжміський код, телефон та факс: 05656-9-51-82 05656-9-51-82
5. Електронна поштова адреса: 31vv09@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www. viner.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Зозуляк Вiру Михайлiвну прийнято на посаду головного бухгалтера
ПрАТ "Вiннер" з 07.07.2017 р., обгрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб - у зв'язку з вiдсутнiстю особи на посадi головно-
го бухгалтера, володiє 0 акцiями емiтента, що складає 0% у Статутному
капiталi емiтента, розмiр пакету акцiй або частки, якою особа володiє в
Статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0, непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, посади, якi
особа займала протягом останнiх 5-ть рокiв - не займала. Орган, що
прийняв рiшення про призначення - директор ПрАТ "Вiннер" на пiдставi
наказу № 9-к вiд 06.07.2017 р.

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
Директор 

Ярошенко Вiктор Прокопович
07.07.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

Дата вчинення дії: 06.07.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIД-
НИЙ ІНСТИТУТ РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮ-
ВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академi-
ка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

1. 06.07.2017 р. у складі Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ"  відбулися
наступні зміни - достроково припинено повноваження члена Ревізійної ко-
місії Коробчук Тетяни Миколаївни, обраної на посаду члена Ревізійної ко-
місії за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ"
29.04.2014 р. (протокол ЗЗА б/н від 29.04.2014 р.).  

На посаді члена Ревізійної комісії Коробчук Т.М. перебувала з
29.04.2014 р. по 06.07.2017 р. (включно). 

Повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів
відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ" на підставі наданої заяви
від 23.06.2017 р. про дострокове припинення повноважень за власним ба-
жанням. 

Замість Коробчук Т.М. на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "АТ
НДІРВ" нікого не обрано. 

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій ПАТ "АТ НДІРВ",
що становить 0,0087% статутного капіталу Товариства. 

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. 

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не
було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізич-
ну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Кон-
ституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

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

Голова правлiння-директор
Верещак Олександр Петрович

06.07.2017 р.

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

Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БЕЗПЕКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 14369163
3. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв. 40
4. Міжміський код, телефон 
та факс:

+380442922003

5. Електронна поштова 
адреса:

prat-bezpeka@ukr.net

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

www.prat-bezpeka.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення вищого органу 
емітента або суду про припинення або 
банкрутство емітента

Текст повідомлення
ПрАТ «БЕЗПЕКА» повiдомляє, що 05.07.2017 р. Загальними зборами 

акціонерів (протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
05.07.2017 р.) прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом пере-
творення. Рiшення прийнято з метою спрощення системи управлiння, 
мiнiмiзацiї витрат акцiонерного товариства, пов'язаних з обслуговуванням 
такої органiзацiйно-правової форми як акцiонерне товариство. Результати 
голосування: «за» - 20 голосiв (20 шт. голосуючих акцiй, що становить 
100% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих та присутнiх на Загальних збо-
рах акцiонерiв); «проти» - 0 голосiв; «утримались» - 0 голосiв.

Спосiб припинення акцiонерного товариства - перетворення Приват-
ного акцiонерного товариства «БЕЗПЕКА» в Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БЕЗПЕКА». При перетвореннi ПрАТ «БЕЗПЕКА» всi 
його майновi права, грошовi кошти, активи та зобов'язання, iншi права та 
обов'язки переходять до його правонаступника Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БЕЗПЕКА», розмiр статутного капiталу якого станови-
тиме 1000,00 (Одна тисяча гривень 00 копiйок) грн.

Акцiї ПрАТ «БЕЗПЕКА», що перетворюється, конвертуються в частки у 
статутному капiталi ТОВ «БЕЗПЕКА» та розподiляються серед його 
учасникiв (що були акцiонерами ПрАТ «БЕЗПЕКА»); коефiцiєнт конвертацiї 
дорiвнює 5, а саме: 1 (одна) акцiя ПрАТ «БЕЗПЕКА» (номiнальна вартiсть 
50 грн.) конвертується в 5% Статутного (складеного) капiталу ТОВ «БЕЗ-
ПЕКА» (50 грн.); розподiл часток у Статутному капiталi ТОВ «БЕЗПЕКА» 
вiдбувається зi збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж 
акцiонерами у Статутному капiталi ПрАТ «БЕЗПЕКА»; всiм акцiонерам 
ПрАТ «БЕЗПЕКА» належнi їм акцiї обмiнюються (конвертуються) на част-
ки у Статутному капiталi ТОВ «БЕЗПЕКА» у строк до дати проведення 
установчих зборiв ТОВ «БЕЗПЕКА». 

Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова комісії з припинення  А.І. Штепура

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»

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

ри,30
4. Міжміський код, телефон та факс (44) 3932555 (44) 4289746
5. Електронна поштова адреса a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.tascombank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу №376-к вiд 05.07.2017р. та на пiдставi отримання письмо-

вої згоди Нацiонального банку України, приступила з 05.07.2017р. до вико-
нання обов’язкiв Голови Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Мелеш Катерина 
Володимирiвна (паспорт: серiї МЕ №930899, виданий Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в мiстi Києвi 14.05.2009 року) строком на три роки. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi гос-
подарської, службової дiяльностi не має. Мелеш Катерина Володимирiвна 
часткою в статутному капiталi АТ «ТАСКОМБАНК» не володiє. Ранiше займа-
ла посади: Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правлiння АТ «ТАС-
КОМБАНК», Першого Заступника Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, 
Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК», генерального директора 
ТОВ  «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень», начальника 
Управлiння розвитку банкiвських продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу 
ПАТ «Енергобанк», начальника Управлiння розвитку банкiвських продуктiв 
для роздрiбного, малого та середнього бiзнесу ПАТ «Енергобанк». 

Згiдно Наказу №376-к вiд 05.07.2017р р. припинено з 05.07.2017 року 
повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння АТ 
«ТАСКОМБАНК» Мелеш Катерини Володимирiвни, Першого Заступника 
Голови Правлiння, члена Правлiння (паспорт серiї МЕ №930899, виданий 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 14.05.2009 року). Пере-
бувала на цiй посадi протягом двох мiсяцiв 13 днiв на перiод до дня вступу 
її на посаду Голови Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК». Часткою в статутному 
капiталi АТ «ТАСКОМБАНК» не володiє. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. 

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

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

2. Найменування посади Мелеш Катерина Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.07.2017
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 32825387
3. Місцезнаходження 03061, м. Київ, вул. Постова, 56
4. Міжміський код, телефон та факс 0445012338 0445012338
5. Електронна поштова адреса europesk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
06 липня 2017 року Наглядовою радою Товариства було припинено по-

вноваження Голови Правлiння Товариства Слюсара Артема Васильовича 
06 липня 2017р. на пiдставi Протоколу аглядовою радою Товариства  
№ 3/17 вiд 06.07.2017р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має,розмiр пакету акцiй, якими володiє посадова особа в статутному 
капiталi Товариства у вiдсотках складає 0%, розмiр пакета акцiй, якi нале-
жать посадовiй особi в грн. складає 0 грн. Посадова особа перебула на 
данiй посадi 1 рiк i 9 мiсяцiв.

06 липня 2017 року Наглядовою радою Товариства було признаячено 
на посаду Голови Правлiння Товариства Перепелицю Веронiку Юрiївну 
на пiдставi Протоколу Наглядової ради Товариства № 3/17 вiд 06.07.2017р. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакету 
акцiй, якими володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства у 
вiдсотках складає 0%, розмiр пакета акцiй, якi належать посадовiй особi 
в грн. складає 0 грн.. За останнi п'ять рокiв посадова особа займала 
наступнi посади: експерт iз страхування вiддiлу страхування, провiдний 
спецiалiст зi страхiвання. Посадову особу. обрано з 07.07.2017р. безстро-
ково.

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 Слюсар Артем Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.07.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “єВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №127, 10 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 

(03151, м. Київ, вулиця Ушинського, 40, код ЄДРПОУ 05528421) 
(надалі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 11 серпня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 
03151, м. Київ, вулиця Ушинського, 40, (14 (чотирнадцятий) поверх, 

каб. №1).
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах 

відбуватиметься: 11 серпня 2017 року з 10 години 20 хвилин до 10 години 
55 хвилин у кабінеті №1, 14 (чотирнадцятого) поверху будівлі Товариства, 
яка розташована за адресою: 03151, м. Київ, вулиця Ушинського, 40. Для 
реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену 
згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах: станом на 24-00 годину 07 серпня 2017 року.

Проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування): 

Питання №1 «Обрання лічильної комісії Товариства».
Питання №2 «Погодження договорів, укладених Товариством з ПАТ 

«ПУМБ».
Питання №3 «Надання згоди на укладення Товариством з ПАТ «ПУМБ» 

договору поруки в забезпечення виконання зобов’язань АТ «НВАТ «ВНДІ-
компресормаш» за кредитним договором №КЛ-КНА-263 від 14.06.2017, 
укладеним з ПАТ «ПУМБ», з лімітом кредитування не більше 40 000 000,00 
гривень (сорок мільйонів грн. 00 коп.), строком до 31.12.2017р., зі сплатою 
процентів у розмірі не більше 20,0% річних, та сплатою інших платежів та 
комісій погоджених з ПАТ «ПУМБ».

Питання №4 «Надання згоди на вчинення Товариством з ПАТ «ПУМБ» 
правочинів, щодо яких є заінтересованість, та затвердження проектів цих 
правочинів».

Питання №5 «Надання повноважень Директору Товариства на укла-
дання (підписання) з ПАТ «ПУМБ» від імені Товариства відповідного дого-
вору поруки (або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі дові-
реності)».

Питання №6 «Попереднє схвалення вчинення Товариством в період 
з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства у 2018 році (включно) значних правочинів вартістю 
більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної 
фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна переви-
щувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом 
(характером) яких є:

• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених 
угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», 
будь-яким іншим банком;

• зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії догово-
рів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна 
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з ре-
структуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забез-
печення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

• участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах за-
питу пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов’язаних з реалі-
зацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому чис-
лі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках 
здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а та-
кож в рамках Закону України «Про здійснення державних закупівель», а 

також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов’язаних із указа-
ною участю Товариства;

• укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт 
та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, 
додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках 
зазначених договорів);

укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів 
та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого 
майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших 
документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)».

Питання №7 «Надання Наглядовій раді Товариства повноважень без 
отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

• погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціоне-
рів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гра-
нична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. 
(п’ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які 
будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних 
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2018 році (включно);

• погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, 
яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, при-
дбанню, тощо;

• затверджувати перелік суб‘єктів оціночної діяльності та оціночну вар-
тість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення вико-
нання зобов‘язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначени-
ми вище;

• надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладан-
ня (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управ-
ління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів 
Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним не-
залежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товари-
ства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до 
іноземних валют».

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з по-
рядком денним: 03151, м. Київ, вулиця Ушинського, 40, (14 (чотирнадця-
тий) поверх, кабінет № 1), в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., пе-
рерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів також в кабінеті №1 на 14 (чотирнадцятому) 
поверсі будівлі Товариства, яка розташована за адресою: 03151, м. Київ, 
вулиця Ушинського, 40.

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення 
позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть 
особисто або через представників, повноваження яких належних чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рі-
шення з питань проекту порядку денного (а в день проведення загальних 
зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх прове-
дення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом 
(проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті 
акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної 
особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами здійснюєть-
ся директором Товариства – Безверхим Володимиром Олександровичем.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://05528421.smida.gov.ua/

Довідка за телефоном: (044) 241-03-83. 
Наглядова рада 
Публічного акціонерного товариства 
«Київський дослідний ремонтно-механічний завод»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ 
«БАЗИС», повідомляє про свій намір здійснити придбання зна-
чного пакету акцій простих іменних, емітентом яких є ПрАТ «КІМОЛ». 

Кількість, акцій простих іменних ПрАТ «КІМОЛ», що належать 
ТОВ  «ДК «БАЗИС» (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її 
афілійованих осіб - 0 шт.

Кількість акцій простих іменних ПрАТ «КІМОЛ», які ТОВ «ДК «БА-
ЗИС» має намір придбати - 3 099 770 (три мільйони дев’яносто 
дев’ять тисяч сімсот сімдесят) шт.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "єВРОПЕЙ-
СЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 32825387
3. Місцезнаходження 03061, м. Київ, вул. Постова, 56
4. Міжміський код, телефон та факс 0445012338 0445012338
5. Електронна поштова адреса europesk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 02/2017 вiд 30.06.2017р. 

прийнято рiшення затвердити та попередньо схвалити будь-якi значнi пра-
вочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 рокiв до 
дати проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства у 2018 
роцi, ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства. Уповноважити Голову правлiння укладати та пiдписувати такi 
правочини з визначенням усiх iстотних умов на власний розсуд, окрiм 
правочинiв щодо розпорядження нерухомим майном Товариства з правом 
передачi таких повноважень третiм особам.

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 Слюсар Артем Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.07.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-

цій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
Акцiонерно-комерцiйний банк «Львiв»

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 79008, м. Львiв, Сербська, 1
4. Код за ЄДРПОУ 09801546
5. Міжміський код та телефон, факс (032) 245 64 83, (032) 245 64 83
6. Електронна поштова адреса mykychak@banklviv.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих Акцій

ІІ. Текст повідомлення:
07.07.2017 року отримано виписку про стан рахунку у цінних папе-

рах, у відповідності до якої пакет голосуючих акцій Товариства з обме-
женою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» (код ЄДРПОУ: 
33694814, адреса: 01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 17) зменшився.

Розмір пакета акцій акціонера – 2 750 991 146 простих іменних акцій, 
що становить 90,0767 % статутного капіталу емітента.

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

Голова Правління  Гавриляк І. В.
07.07.2017 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНО-КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЛЬВIВ»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ 2
2. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 11
3. ПАТ АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

ВИМІРЮВАНЬ
8

4. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 2
5. ПРАТ БЕЗПЕКА 9
6. ПРАТ ВІННЕР 8
7. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД 6
8. ТОВ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «БАЗИС» 10
9. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 8
10. АТ ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 9
11. АТ ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 11
12. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВТШП ГАЛИЧИНА 3
13. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
10

14. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК 
ІМ. М.Ф.ВАТУТІНА

6

15. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 3
16. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 6

17. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

1

18. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ 3
19. ПАТ МІКРОПРИЛАД 5
20. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ 6
21.  ПІФ «ВЕКТОР» НВЗТ ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» 4
22. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 7
23. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ 

ГРУП
7

24. ПРАТ ПРОМІНЬ 1
25. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
7

26. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА 2
27. ПАТ ТАСКОМБАНК 9
28. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА ПОСТАЧАННЯ  

ТА ЗБУТУ «УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА»
3

29. ПРАТ ФІРМА «КРОН-ІНВЕСТ» 11
30. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ МОНТАЖНО-

ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
5
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17127
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
07.07.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

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

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

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669
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Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


