
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Щодо порядку направлення акціонер-
ним товариством повідомлень акціонерам через депози-
тарну систему України» (далі – Проект) розроблений відпо-
відно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону Украї-
ни «Про депозитарну систему України», Закону України 
«Про акціонерні товариства», з метою приведення регулю-
вання питань щодо направлення акціонерним товариством 
повідомлень акціонерам через депозитарну систему Украї-
ни до вимог чинного законодавства.

Проектом передбачено затвердити Порядок направ-
лення акціонерним товариством повідомлень акціонерам 
через депозитарну систему України та внести відповідні 
зміни до деяких нормативно-правових актів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначений Порядок встановлює послідовність дій акціо-
нерного товариства та професійних учасників депозитарної 
системи України, депозитаріїв-кореспондентів для забезпе-
чення направлення акціонерам повідомлень, що містять пе-
редбачену законом та статутом акціонерного товариства ін-
формацію, через депозитарну систему України.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 30 (департамент регулювання депози-
тарної та клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@
nssmc.gov.ua; iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-

позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008236, про вне-
сення 14.04.2015 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду м. Києва, 
24.09.2014, 910/15610/13 та інформації, наданої Централь-
ним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 
від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску акцій  
ПаТ «Дванадцятий Київський авторемонтний завод» 
(код за ЄДРПОУ – 05482452). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «Дванадцятий Київський авторемонтний за-
вод» (код за ЄДРПОУ – 05482452) від 21.05.2010 року 
№88/10/1/10, видане 24.06.2011 Територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпорядження 
№ 51-Кф-С-а від 19 січня 2017 року.
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*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008297, про вне-
сення 09.02.2016 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду м. Києва, 
26.01.2016, 910/16637/14 та інформації, наданої Централь-
ним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 
від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску акцій  
ПаТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» (код 
за ЄДРПОУ – 14310939). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» (код 
за ЄДРПОУ – 14310939) від 15.04.1999 року №289/10/1/99, 
видане 01.08.2012 Територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Ки-
ївській області, анульовано – розпорядження № 52-Кф-С-а 
від 19 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008335, про вне-
сення 12.02.2016 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду м. Києва, 
30.11.2015, 15/167-Б та інформації, наданої Центральним 
ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 
від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску акцій  
ПаТ СПК «Меридіан» (код за ЄДРПОУ – 14315807). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ СПК «Меридіан» 
(код за ЄДРПОУ – 14315807) від 31.01.2011 року №57/10/1/11, 
видане Територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті, анульовано – розпорядження № 53-Кф-С-а від  
19 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 

року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008380, про вне-
сення 29.03.2016 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду Київської об-
ласті, 17.02.2016, 911/5114/15 та інформації, наданої Цен-
тральним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 
(вх.№13164 від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПаТ «Київавтотранс» (код за ЄДРПОУ – 22934269). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Київавто-
транс» (код за ЄДРПОУ – 22934269) від 11.05.2011 року 
№191/10/1/11, видане Територіальним управлінням  
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в  
м. Києві та Київській області, анульовано – розпорядження 
№ 54-Кф-С-а від 19 січня 2017 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008427, про вне-
сення 13.01.2016 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду Донецької 
області, 06.10.2015, 905/2935/14 та інформації, наданої Цен-
тральним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 
(вх.№13164 від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПраТ «Полісся-Гостомель» (код за ЄДРПОУ – 
01354384). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
ПрАТ «Полісся-Гостомель» (код за ЄДРПОУ – 01354384) від 
02.11.2010 року №575/10/1/10, видане 21.06.2011р. Терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в м. Києві та Київській області, анульовано 
– розпорядження № 56-Кф-С-а від 19 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008596, про вне-
сення 20.07.2015 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду м. Києва, 
06.07.2015, 17.07.2015р. 910/2708/13 та інформації, наданої 
Центральним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 
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(вх.№13164 від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПраТ «Екос» (код за ЄДРПОУ – 14277768). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Екоп» (код за ЄДРПОУ  – 
14277768) від 13.04.2009 року №44/10/1/09, видане 
21.05.2010р. Територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження №57-Кф-С-а від  
19 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008644, про вне-
сення 24.07.2015 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду Черкаської 
області, 21.07.2015, 24.07.2015р., 04/5026/1719/2012 та ін-
формації, наданої Центральним ТД Комісії листом від 
26.12.16р. №05/02/4133 (вх.№13164 від 27.12.2016р.), ска-
совано реєстрацію випуску акцій ПраТ Санаторій «аква-
дар» (код за ЄДРПОУ – 21361759). Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ Санаторій «Аквадар» (код за ЄДРПОУ 
– 21361759) від 20.05.2011 року №51/23/1/2011, видане Чер-
каським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №58-Кф-С-а від 19 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008678, про вне-
сення 06.04.2016 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи Спортивний 
мисливсько-рибальський клуб «Динамо» у зв’язку з визна-
нням її банкрутом, за рішенням Господарського суду м. Киє-
ва, 28.03.2016, 910/22124/15 та інформації, наданої Цен-
тральним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 
(вх.№13164 від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПраТ центральний спортивний мисливсько-
рибальський клуб «Динамо» (код за ЄДРПОУ – 21592080). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ Центральний 
спортивний мисливсько-рибальський клуб «Динамо» (код за 
ЄДРПОУ – 21592080) від 04.10.2010 року №472/10/1/10, ви-
дане Територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-

ласті, анульовано – розпорядження № 59-Кф-С-а від  
19 січня 201 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008744, про вне-
сення 09.11.2015 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду Київської об-
ласті, 07.09.2015, 911/2308/15 та інформації, наданої Цен-
тральним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 
(вх.№13164 від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПраТ Холдингова компанія «Теко-Дніпрометиз» 
(код за ЄДРПОУ – 31282490). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ Холдингова компанія «Теко-Дніпрометиз» 
(код за ЄДРПОУ – 31282490) від 04.10.2010 року №834/1/10, 
видане 30.06.2011р. Державною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№60-Кф-С-а від 19 січня 2017 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу від 17.01.2017 року №1002008783, про вне-
сення 21.04.2015 запису про припинення за судовим рішен-
ням про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням 
її банкрутом, за рішенням Господарського суду Київської об-
ласті, 03.04.2015, 911/5584/14 та інформації, наданої Цен-
тральним ТД Комісії листом від 26.12.16р. №05/02/4133 
(вх.№13164 від 27.12.2016р.), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПраТ Холдингова компанія «Укртехнопром» (код за 
ЄДРПОУ – 33056631). Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ПрАТ Холдингова компанія «Укртехнопром» (код за 
ЄДРПОУ – 33056631) від 24.06.2011 року №277/10/1/11, ви-
дане Територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті, анульовано – розпорядження №61-Кф-С-а від 
19  січня 2017 року.

26.01.2017р.
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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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

"Нептун Солар"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37326260

3. Місцезнаходження емітента 56520 СЕЛО ТАБОРIВКА 
ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0512500317 0512500317

5. Електронна поштова адреса емітента info@neptunsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

neptunsolar.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової Ради Лiу Тонг ( дана особа не надала 

згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) представника акцiонера СНБМ 
IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. 
LTD) припинено 24.01.2017 р. (дата вчинення дiї 24.01.2017). Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.01.2017 р. 
Рiшення прийнято на пiдстави повiдомлення отриманного Товариством про 
замiну члена наглядової ради - представника акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ 
ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD). 

Член Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen) (дана особа не надала 
згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) набув повноваження 
24.01.2017  р. (дата вчинення дiї 24.01.2017) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який набуто повноваження - до 16.01.2018 р включно., iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер, помiчник директора. 
Рiшення прийнято на пiдстави повiдомлення отриманного Товариством про 
замiну члена наглядової ради - представника акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ 
ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD).

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 __________ Чайка Олександр Миколайович

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “НЕПТУН СОЛар”

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ-37339327
3. Місцезнаходження-85380, село Михайлiвка Покровського району, ву-

лиця Степова, будинок 49 
4. Міжміський код, телефон та факс-+38(06237)-2-37-34 +38(06237)2-37-34
5. Електронна поштова адреса-urist-rossia@solo.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-rosiay.patprom.com
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
-

ii. Текст повідомлення
Рішенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФА-
БРИКА «РОСIЯ», що оформлено Протоколом № 6 від 26.01.2017 року, 
достроково припинено повноваження посадової особи - Ревізора Мар-
ковської Світлани Анатоліївни. Фізична особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала, акціями Товариства не володіє, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає, протягом останніх 
п'яти років посадова особа займала посаду головного бухгалтера. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 23.12.2014р. по 
26.01.2017р.

Рішенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИ-
КА «РОСIЯ», що оформлено Протоколом № 6 від 26.01.2017р., обрано Ре-
візора Товариства - Муратову Ірину Володимирівну. Фізична особа на роз-
криття паспортних даних згоди не надала, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, протягом 
останніх п'яти років обіймала наступні посади: директор з фінансів, голо-
вний бухгалтер, фінансовий директор. Строк на який обрано особу - з 
«27»  січня 2017р. по «26» січня 2020р.

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 Мякшин Iгор Миколайович
Виконуючий обов'язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.01.2017
(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«цЕНТраЛЬНа ЗБаГаЧУВаЛЬНа фаБриКа «рОСiЯ»

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 ТОВАРИСТВО 
"АПЕКС-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Печерська, буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224-61-84 (044) 224-61-84

5. Електронна поштова 
адреса

apeks@emitent.net.ua

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

www.apeksbank.com.ua/uk/korporativnoe_
upravlenie.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій

ii. Текст повідомлення
ПАТ «АПЕКС-БАНК» повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким нале-

жить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
25.01.2017 отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства 

«Нацiональний депозитарiй України» iнформацiю про власникiв, вiдповiдно 

до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «АПЕКС-БАНК», 
сформованого станом на 19.01.2017, а саме:

у зв`язку зi збiльшенням статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК» шля-
хом приватного розмiщення акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК»: 

зменшилась, але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, 
частка власника – юридичної особи - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ПАРФЕ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Печерська, 
буд.2/16, 01014, код за ЄДРПОУ 33078194) – розмiр частки ТОВ «ПАРФЕ», 
до змiни статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК», становив 100% вiд за-
гальної кiлькостi акцiй та 100% кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля збiльшення 
статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК» становить 67,656765 % вiд за-
гальної кiлькостi акцiй та 67,656765 % кiлькостi голосуючих акцій;

фiзична особа - збiльшила пакет акцiй, що їй належить: до змiни статут-
ного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК», становив 0 % вiд загальної кiлькостi 
акцiй та 0 % кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля збiльшення статутного 
капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК» становить 32,343234 % вiд загальної кiлькостi 
акцiй та 32,343234 % кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК». 

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 Кабан Вiктор Васильович 26.01.2017
виконуючий обов`язки Голови Правлiння (підпис) М.П (ініціали та пріз-

вище керівника) (дата)

ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “аПЕКС-БаНК”
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КІНОЕКраН» 

код за ЄДРПОУ: 02403328 (надалі – Товариство), місцезнаходжен-
ня: Україна, 03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17 повідомляє про проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 лютого 2017 
року о 12 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, 17, кон-
ференц зал (1 поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників 
буде здійснюватися 27 лютого 2017р. з 11 години 30 хвилин до 11 го-
дини 55 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів .

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який по-
свідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує 
особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 21 лютого 
2017 року.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. 
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річ-

них Загальних зборів акціонерів. 
3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
7. Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 

2016 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариству, шляхом викладення та за-

твердження його в новій редакції. 

ОСНОВНІ ПОКаЗНиКи 
фІНаНСОВО-ГОСПОДарСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

тис. грн.

Найменування показника

період 
Звіт-
ний 

2016р.

Попе-
редній 
2015р.

Усього активів 2275,4 2242,9
Основні засоби 241,7 254,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1875,9 1830
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (50,6) 6,1
Власний капітал 1899,2 1955,9
Статутний капітал 1949,8 1949,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 376,2 287
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 97392 97392
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів акціонерів до 27 лютого 2017 року (включ-
но) за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Лінійна, 17, конфе-
ренц зал, за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у 
робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви 
з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – у 
місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова Правління Домашевська Наталія Пилипівна, телефон 
для довідок: +38 (068) 881-44-30.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http:// 02403328.smida.gov.ua/

Наглядова рада 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «БТа БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://btabank.ua/ukr/osobliva_informaciya.php
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: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» (протокол б/н від 23.01.2017 

р.) було обрано Головою Правління ПАТ «БТА БАНК» Заступника Голови Прав-
ління ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Євгена Олександровича. Посадова особа 
Безвушко Євген Олександрович (паспорт: серія НА номер 485219 виданий 
05.05.1998 р. Хмельницьким РУ ГУМВС України в Хмельницькій області) до 
погодження Національним банком України продовжує тимчасове виконання 
обов’язків Голови Правління ПАТ «БТА БАНК». Часткою в статутному капіта-
лі та пакетом акцій емітента 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: старший кон-
сультант ТОВ «Сі Бі Річард Елліс», аналітик відділу корпоративних фінансів, 
керівник проекту відділу корпоративних фінансів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Член 
Наглядової ради (незалежний) ПАТ  «БТА БАНК», заступник Голови Правлін-
ня ПАТ «БТА БАНК».

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

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

2.
т.в.о. Голови Правління----Безвушко Є.О.
24.01.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «КОМЕрцІйНий ІНДУСТрІаЛЬНий 
БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.ukrpack.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

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 
20 січня 2017 р. в Публічному акціонерному товаристві «Комерцій-

ний Індустріальний Банк» відбулась зміна складу посадових осіб, а 
саме:

згідно з наказом №16-К від 20.01.2017р., після отримання письмової 
повідомлення від Національного банку України, призначено Головним 
бухгалтером АТ «КІБ» Сидорову Ганну Вікторівну (згоди на розкриття сво-
їх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у статутному 
капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Останні п'ять років обіймала наступні посади:
01.03.2010 р. – 27.11.2015 р. - начальник управління бухгалтерського 

обліку та звітності АКБ «ТК КРЕДИТ». 
01.12.2015 р. – в.о. Головного бухгалтера АТ «КІБ».

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  Кізяк р.М.
23.01.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №18, 27 січня 2017 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ПОрЯДОК рЕаЛІЗацІЇ аКцІОНЕраМи 
аТ «аЛЬТБаНК» ПЕрЕВаЖНОГО ПраВа На ПриДБаННЯ аКцІй 

ДОДаТКОВОЇ ЕМІСІЇ
Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК», місцезнаходження 

якого 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє, що по-
зачерговими Загальними зборами акціонерів Банку 01.11.2016 (прото-
кол № 57), прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку 
на 78 884 152 (сімдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тися-
чі сто п’ятдесят дві) гривні 02 (дві) копійки шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

Загальна кількість розміщуваних акцій: 438 245 289 (чотириста 
тридцять вісім мільйонів двісті сорок п’ять тисяч двісті вісімдесят 
дев’ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,18 гривень 
(нуль гривень вісімнадцять копійок) кожна. Привілейовані акції не роз-
міщуються.

Загальна номінальна вартість розміщуваних акцій: 78 884 152 
(сімдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сто п’ятдесят 
дві) гривні 02 (дві) копійки. 

ціна розміщення акцій: 0,18 гривень (нуль гривень вісімнадцять ко-
пійок) за кожну акцію.

Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акці-
онер має переважне право: Акціонер Банку має переважне право 
на придбання акцій пропорційно частці належних йому на 01 листо-
пада 2016 року (дату прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення акцій) простих акцій у за-
гальній кількості простих акцій Банку. У випадку, якщо кількість акцій, 
на придбання який акціонер має переважне право, становить неціле 
число, така кількість акцій округлюється до цілого числа в сторону 
зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на 
придбання розміщуваних акцій: Акціонер, який має намір реалізува-
ти своє переважне право, подає Правлінню Банку за місцезнаходжен-
ням Банку у строк з 01 по 28 лютого 2017 року письмову заяву про 
придбання акцій, у якій повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності) або найменування акціонера, його місце про-
живання або місцезнаходження, а також кількість акцій, що ним при-
дбаваються. Якщо акціонер не подав письмову заяву про придбання 
акцій у зазначений строк, то вважається, що він відмовився від вико-
ристання свого переважного права. Акціонер, який має намір реалізу-
вати своє переважне право на придбання акцій перераховує у строк з 
01 по 28 лютого 2017 року грошові кошти у гривнях у сумі, яка дорів-
нює вартості акцій, що ним придбаваються, на рахунок  
№ 5004.5.000001.001, відкритий в Публічному акціонерному товари-
стві «АЛЬТБАНК», код банку 320940. Банк на підставі отриманих від 
акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у сумі вар-
тості акцій, що ним придбаваються, протягом 5 робочих днів з дати 
отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше 28 лютого 2017 
року, видає за підписом одного з членів Правління письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

Укладання договорів з першими власниками у процесі приватно-
го розміщення акцій: На першому етапі укладання договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій у строк з 01 по  
30 березня 2017 року укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо 
яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява 
про придбання та перераховані відповідні кошти.

На другому етапі укладання договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій у строк з 31 березня 2017 року по 
10  квітня 2017 року учасники розміщення подають заяви про придбання 
акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі. Отримані на 
другому етапі заяви задовольняються за черговістю їх надходження. За-
яви, подані на кількість акцій більшу ніж залишок нерозміщених акцій, 
відхиляються в повному обсязі. На підставі поданої на другому етапі за-
яви у день її подання з учасником розміщення укладається договір 
купівлі-продажу відповідної кількості акцій.

Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій відбуватиметься за адресою: Україна, 03037, м. Київ, 
вул. Вузівська, 5.

аТ «аЛЬТБаНК»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аЛЬТБаНК»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ : 24101605
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, буд. 15/17, 

лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 296-05-40 (044) 296-05-14
5. Електронна поштова адреса: y@ung.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ung.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів

ii. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства 

рiшення про виплату дивiдендiв - з урахуванням статтi 30 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства», рiшення про виплату дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями приймається наглядовою радою, Наглядовою 
Радою Товариства 25.01.2017 року встановлено дату складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями за 2016 рiк, порядок та строк їх виплати (Протокол № 164 вiд 
25.01.2017 року). Дата прийняття загальними зборами акцiонерного то-
вариства рiшення про виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями 
вiдсутня; дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв - 25.01.2017 року; розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн) - вiдповiдно до абзацу 2 
ч.3 ст. 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» розмiр дивiдендiв 
за привiлейованими акцiями всiх класiв визначається у статутi 
акцiонерного товариства, вiдповiдно до Статуту та рiшення Наглядової 
Ради вiд 25.01.2017 року розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями 
становить 1 (одна) гривня на акцiю. Вiдповiдно до протоколу Наглядової 

Ради № 164 вiд 25.01.2017 року загальний розмiр дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2016 рiк, що пiдлягають виплатi становить 
1675 грн.; строк виплати дивiдендiв з 01.05.2017 року по 30.06.2017  року; 
спосiб виплати дивiдендiв - конкретний спосiб виплати дивiдендiв, 
вiдповiдно до ч.5 ст. 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
буде визначений вiдповiдним рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi 
будуть проведенi до 30.04.2017 року згiдно абзацу 2 ч.2 ст. 32 Закону 
України «Про акцiонернi товариства»; порядок виплати дивiдендiв: 
дивiденди за привiлейованими акцiями за 2016 рiк виплачуються з роз-
рахунку 1 (одна) гривня на акцiю пропорцiйно до загальної кiлькостi на-
лежних акцiонеру привiлейованих акцiй на дату складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, тобто на 25 сiчня 
2017  року; - виплата всiєї суми дивiдендiв за привiлейованими акцiями 
за 2016 рiк здiйснюється в повному обсязi, з 01.05.2017 року по 
30.06.2017 року за наявностi достовiрної iнформацiї, необхiдної для 
своєчасної виплати дивiдендiв, та для фiзичних осiб - при наявностi у 
емiтента та на рахунку в цiнних паперах акцiонера реєстрацiйного номе-
ра облiкової картки платника податкiв акцiонера по привiлейованим 
акцiям або копiї паспорта з вiдповiдною вiдмiткою (для фiзичних осiб, якi 
через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття 
реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно 
повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i ма-
ють вiдмiтку у паспортi); - вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть 
та повноту наданих даних для виплати дивiдендiв покладається на 
акцiонера власника привiлейованих акцiй;

- у разi повторної виплати дивiдендiв за 2016 рiк акцiонерам власникам 
привiлейованих акцiй - витрати на переказ/перерахування дивiдендiв 
здiйснюються за рахунок акцiонера. 

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  _______  Ющенко Свiтлана Олександрiвна
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  26.01.2017
   (дата)

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«фiНаНСОВа КОМПаНiЯ «УКрНафТОГаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ-23359034

3. Місцезнаходження-49107, Днiпро, Шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс-056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса-ZonenkoLN@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.doe.com.ua 
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
-

ii. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

ринкова вартість майна 
або послуг, що є предме-
том правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.01.2017 3 446 4550356 0,076
Зміст інформації:
20.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 20.01.2017 року) прийнято рiшення про вчинення То-
вариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» 
специфiкацiї до договору № 5400-ДС/П-2016 вiд 21.06.2016 про закупiвлю комп’ютерної та офiсної технiки на суму 4 136 071,32 гривень з ПДВ (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: на виконання умов договору поставки № 5400-ДС/П-2016 вiд 21.06.2016 року (далi – «Договiр») ТОВ «ДТЕК СЕРВIС» (постачаль-
ник) зобов'язується передати майно у власнiсть ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (покупець), а покупець зобов'язується прийняти продукцiю i сплатити 
за неї грошову суму в порядку i на умовах, визначених Договором;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, , мiсто Київ, 
вул. Льва Толстого, 57 - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 446 726,10 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рік: 4 550 356 000 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства – 0,076%

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

ринкова вартість майна 
або послуг, що є предме-
том правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.01.2017 558 4550356 0,012
Зміст інформації:
20.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 20.01.2017 року) прийнято рiшення про вчинення 
Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК 
СЕРВIС» договору про здійснення представницьких функцій у правовідносинах з банківськими установами на суму 669 312,00 грн. з ПДВ (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: здійснення представницьких функцій від імені ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (Замовник) у правовідносинах з банківськими 
установами відносно здійснення розрахунково-касових операцій з використанням банківських рахунків Замовника, відкритих у банківських установах;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, , мiсто Київ, 
вул. Льва Толстого, 57 - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 557 760,00 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рік: 4 550 356 000 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства – 0,012%

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

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

2. Найменування посади Кухтiй В.Ю.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.01.2017
(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДТЕК ДНiПрООБЛЕНЕрГО»

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛ-
ТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (надалі – Товариство), яке знахо-
диться за адресою: 36023, м. Полтава, вул. Ціолковського, 34, повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загаль-
ні збори).

Дата та час проведення загальних зборів: 28 лютого 2017 року 
о  10.00

Місце проведення загальних зборів: м. Полтава, вул. Героїв аТО, 71-Б, 
актовий зал Товариства

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 28 лютого 2017 року 
о 8.30

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 28 лютого 
2017  року о 9.45

Місце реєстрації учасників загальних зборів: м. Полтава, вул. Героїв 
АТО, 71-Б, каб. 1

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 22 лютого 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результа-
тами діяльності Товариства за 2014 рік.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства  
www.poltavadiamond.com.ua.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документи, що 
посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та дові-
реність на право участі і голосування на зборах, оформлену у відповіднос-
ті до вимог чинного законодавства.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Полтава, 
вул.  Героїв АТО, 71-Б, ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», 
кім.204, щоденно з 9.00 до 18.00, крім суботи та неділі, обідня перерва з 
12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх прове-
дення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – директор Товариства Басан Ігор Леонідович. Довідки за те-
лефоном: (0532) 50-38-34. 

Наглядова рада ПаТ «ПОЛТаВСЬКий аЛМаЗНий ІНСТрУМЕНТ»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПОЛТаВСЬКий аЛМаЗНий ІНСТрУМЕНТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «фОЗЗi ГрУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
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 
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ФОЗЗІ ГРУПП»  

№ 01-17 від 24.01.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень було 
обрано на новий строк Генерального директора Костельмана Володимира Ми-
хайловича (паспорт серія АН № 085677 виданий Ленінський РВ УМВС Українги 
в Дніпропетрвській області 21.01.2003р.). строком на три роки до прийняття На-
глядовою радою Товариства відповідного рішення про переобрання Генераль-
ного директора Товариства. Посадова особа володіє 5440 шт. акцій, що стано-
вить 0,272% в статуному капіталі емітента. Посадова особа перебуває на 
посаді з 2011 року. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова 
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ХОЛДИНГ IНВЕСТ» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36861895), 
мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Голова Нагля-
дової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ФОЗЗI ГРУП» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 37203880), 
мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 307; Голова Нагля-
дової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «РIТЕЙЛ IНВЕСТ» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36405037), 
мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська,13, кiм. 311; Голова Нагля-
дової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35454345), 
мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кiм. 310; Голова Наглядо-

вої ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «БЕНЕФIТ» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 36240497), 
мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кiм. 611; Член Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «АВАНСАР» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 38196890), 
мiсцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кiм. 309; Голова Нагля-
дової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ» 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870671), мiсцезнаходження: 08132, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова 
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПАНСIЯ 
РIТЕЙЛ», мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський ра-
йон, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5, Голова Наглядової ради ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬПО РIТЕЙЛ» (iдентифiкацiйний код 
за ЄДРПОУ 33870708), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI РIТЕЙЛ» 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870692), мiсцезнаходження: 08132, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; 
Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД 
ФУД ПЛЮС» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 40008974) мiсцезнаходження: 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Про-
мислова, 5, Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ПРОДМАГТОРГ» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 40009040), 
мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Ви-
шневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УВК УКРАЇНА» (iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 36449095), мiсцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА» 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7; Генеральний ди-
ректор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗI ГРУП» 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33870713), мiсцезнаходження: 08132, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова 
Спостережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 
26237202), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

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  Костельман Володимир Михайлович
25.01.2017

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «І С К р а», 
код за ЄДРПОУ–14005946, місцезнаходження – 42312, Сумська область, 
Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А (надалі – Товариство) пові-
домляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 13 лютого 
2017 року о 13:00 год. за адресою: 42312, Сумська область, Сум-
ський  р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-а (приміщення контори), ка-
бінет №9 (зал засідань). Позачергові загальні збори акціонерів склика-
ються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» з 
позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів.

Перелік питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про укладення Товариством договору про внесення змін до Договору 

про надання банківських послуг №291 CL від 04 грудня 2013 року, укладе-
ного між ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
14361575) (далі- Банк), ДП «Мілкіленд Україна, СТОВ «Надія» та Товари-
ством.

5. Про укладення Товариством з Банком договору про розірвання До-
говору застави № 291 CL/PL-7 від 04 липня 2016року, укладеного між Бан-
ком та Товариством.

6. Про укладення Товариством з Банком договору про розірвання До-
говору застави № 291 CL/PL-4 від 18 червня 2014 року, укладеного між 
Банком та Товариством.

7. Про укладення Товариством та ПрАТ «Екопрод» з Банком договору 
про надання банківських послуг.

8. Про передачу в заставу Банку товарів в обороті у вигляді великої рога-
тої худоби в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та ПрАТ «Еко-
прод» перед Банком за договором про надання банківських послуг.

9. Про передачу в іпотеку та заставу Банку нерухомого та рухомого майна 
Товариства в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та ПрАТ «Еко-
прод» перед Банком за договором про надання банківських послуг.

10. Надання повноважень представнику Товариства на підписання до-
говорів та документів. 

Реєстрація учасників відбуватиметься 13 лютого 2017 року з 12:00 год. 
до 12:45 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 загаль-
них зборах 07 лютого 2017 р.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені 
особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 42312, Сум-
ська область, Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А (приміщення 
контори), каб. №4, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.00 до 17.00 (пере-
рва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх 
проведення за адресою: 42312, Сумська область, Сумський р-н, с.Басiвка, 
вул.Тесленко, буд.6-А (приміщення контори), кабінет №9 (зал засідань).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
http://14005946.smida.gov.ua/.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний Директор Бондарєв Павло Миколайович. Те-
лефони для довідок: 067-550-24-01, 054-269-26-81. 

Наглядова рада

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«БІО МЕД СКЛО»

І. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-

ство "Біо мед скло"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04763746
1.4. Місцезнаходження емітента 10025, м. Житомир, Промисло-

ва, 26
1.5. Міжміський код, телефон та факс 044-498-65-03 044-498-65-01
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bіomedsklo.com.ua

1.7. Електронна поштова адреса 
емітента

nkulіkovskaya@yіoula.com.ua

1.8. Дата вчинення події 26 січня 2017 року
1.9. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
Згідно поданої заяви до ПаТ «Біо мед скло» (вхідний № 2/1 від 

12 січня 2017 року) від члена Наглядової ради, Голови Наглядової 
ради - Ніколаоса Барлаяніса щодо припинення його повноважень як 
члена Наглядової ради, Голови наглядової ради за власним бажан-
ням, 26 січня 2017 року ПриПиНЕНО ПОВНОВаЖЕННЯ:

- Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради – Ніколаоса Барла-
яніса, 1959 року народження. До припинення повноважень, Ніколаос Бар-
лаяніс виконував покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, 
Голови Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товари-
ства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим 
договором. Ніколаос Барлаяніс не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 23 квіт-
ня 2015 року, відповідно до рішення чергових зборів акціонерів, на термін 
обрання – 3 роки, на посаді Голови Наглядової ради – з 23 квітня 2015 
року, відповідно до рішення Наглядової ради – протокол №6 від 23.04.2015 
р. до переобрання. Часткою у статутному капіталі на момент звільнення 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Посада члена Наглядової ради залишається вільною до проведення 
річних загальних зборів акціонерів.

Згідно поданої заяви до ПаТ «Біо мед скло» (вхідний № 2/2 від 
12 січня 2017 року) від члена Наглядової ради - Георгіоса фрагкулі-
са щодо припинення його повноважень як члена Наглядової ради, 
за власним бажанням, 26 січня 2017 року ПриПиНЕНО ПОВНОВа-
ЖЕННЯ:

- Члена Наглядової ради – Георгіоса Фрагкуліса, 1961 року народжен-
ня. До припинення повноважень, Георгіос Фрагкуліс виконував покладені 
на нього обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, 
Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним 
цивільно-правовим договором. Георгіос Фрагкуліс не надав згоди на роз-
криття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді члена На-
глядової ради з 23 квітня 2015 року, відповідно до рішення чергових збо-
рів акціонерів, на термін обрання – 3 роки. На момент звільнення володіє 
1 акцією Товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Посада члена Наглядової ради залишається вільною до проведення 
річних загальних зборів акціонерів.

Відповідно до рішення Наглядової ради – протокол №9 від 
26.01.2017 р. ОБраНО:

Головою Наглядової ради - члена Наглядової ради Киріакоса Вулгаракі-
са, 1958 року народження. Киріакос Вулгаракіс не надав згоди на розкриття 
паспортних даних. Дану особу обрано на посаду Голови Наглядової ради 
на термін – до переобрання. На Киріакоса Вулгаракіса покладені обов'язки 
Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради, згідно із Законами Украї-
ни, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплат-
ним цивільно-правовим договором. На момент призначення володіє 1 акці-
єю товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного капіталу 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Протягом останніх п’яти років Киріакос Вулгаракіс обіймав посади: Ад-
вокатське бюро Вулгаракісів, м. Афіни, Греція, з 2010 року по теперішній 
час – юрист, що спеціалізується в сфері корпоративного права.

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

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

Голова правління Жарков Людвиг анатолійович, 26.01.2017 р.

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

емітента 
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Блок Агросвіт»
2. Код за ЄДРПОУ: 00372612
3. Місцезнаходження: 16730, Чернігівська обл., Iчнянський р-н, 

смт  Парафiївка, вул.Шевченка, 123
4. Міжміський код, телефон та факс: (04633)2-41-21, (04633)2-41-21
5. Електронна поштова адреса: blok_agrosvit@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://blokagrosvit.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової 

ради Публічного акціонерного товариства «Блок Агросвіт» (далі Товари-
ство), які є представниками акціонера (Приватна компанія з обмеженою 
відповідальністю Агрорегіон Бі Ві, 59351381,НІДЕРЛАНДИ) та призначення 
нових членів наглядової ради - представників акціонера прийнято 
28.12.2016 р. Дата отримання Товариством повідомлення про заміну чле-
нів наглядової ради - представників акціонера 28.12.2016 р. Дата припи-
нення повноважень членів наглядової ради - представників акціонера – 
28.12.2016 р. Дата набуття повноважень новими членами наглядової ради 
- представниками акціонера – 28.12.2016

Посадова особа Ругаль Олександр Петрович, яка займала посаду чле-
на наглядової ради, звільнена. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 09.09.2016 р. по 28.12.2016

Посадова особа Чередник Ольга Миколаївна, яка займала посаду чле-
на наглядової ради, звільнена. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 09.09.2016 р. по 28.12.2016 р.

Посадова особа Кравзюк Денис Володимирович, яка займала посаду 
члена наглядової ради, звільнена. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді: з 09.09.2016 р. по 28.12.2016 р.

Посадова особа Іваницький Олег Михайлович, яка займала посаду чле-
на наглядової ради, звільнена. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 09.09.2016 р. по 28.12.2016 р.

Посадова особа Супрун Анатолій Миколайович, яка займала посаду 

члена наглядової ради, звільнена. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді: з 09.09.2016 р. по 28.12.2016 р.

Посадова особа Нечес Ірина Миколаївна, яка займала посаду члена 
наглядової ради, звільнена. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 09.09.2016 р. по 28.12.2016 р.

Посадова особа Ювченко Олег Анатолійович, призначена на посаду 
члена наглядової ради. Строк, на який призначено особу: з 28.12.2016 р. 
до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: адміністратор ТОВ «РЕГІОН – 2007». 

Посадова особа Буцан Сергій Олексійович, призначена на посаду чле-
на наглядової ради. Строк, на який призначено особу: з 28.12.2016 р. до 
наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: директор ТОВ «ЛАЙОНБІЛД».

Посадова особа Єсич Олександр Олексійович, призначена на посаду 
члена наглядової ради. Строк, на який призначено особу: з 28.12.2016 р. 
до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: директор ТОВ «ІНТЕРТАЄРС». 

Посадова особа Сірик Олексій Вікторович, призначена на посаду члена 
наглядової ради. Строк, на який призначено особу: з 28.12.2016 р. до на-
ступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: засновник фермерського господарства. 

Посадова особа Безносенко Іван Павлович, призначена на посаду чле-
на наглядової ради. Строк, на який призначено особу: з 28.12.2016 р. до 
наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник директора ТОВ «Нові-Медіа». 

Всі призначені посадові особи є представниками акціонера Приватна 
компанія з обмеженою відповідальністю Агрорегіон Бі Ві. Всі вищезазначе-
ні звільнені та призначені посадові особи часткою в статутному капіталі 
емiтента та пакетом акцій емітента не володiють, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Директор  Малюта В.В.
 26.01.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «БЛОК аГрОСВІТ»
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «НаУКОВО-
ДОСЛІДНий ІНСТиТУТ ПриКЛаДНиХ ІНфОрМацІй-
НиХ ТЕХНОЛОГІй» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, 
місцезнаходження - м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що річні загальні 
збори акціонерів відбудуться 27 лютого 2017 року об 11:00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.  2. Обрання 

голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.  3. Затвердження регла-
менту Загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Виконавчого органу Товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт На-
глядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту Товариства 
за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 9. Вне-
сення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товари-
ства в новій редакції. 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична 
вартість.

Реєстрація учасників 27 лютого 2017 року з 10:00 год. до 10:45 год. за міс-
цем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно 
мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право 
участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 21 лютого 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноваже-
ні особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
вул. І. Мазепи, 3, кімната 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 15.00 до 
18.00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за 
адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.ndipit.com.ua/instytut/povidomlennya.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 37408 41392
Основні засоби 5036 5680
Довгострокові фінансові інвестиції 73 223
Запаси 5799 7811
Сумарна дебіторська заборгованість 4612 5615
Грошові кошти та їх еквіваленти 21172 21627
Нерозподілений прибуток 25821 21966
Власний капітал 36640 32785
Статутний капітал 8998 8998
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов'язання 768 6237
Чистий прибуток (збиток) 3855 8204
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 71 73

Наглядова рада

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО "СТраХО-
Ва КОМПаНiЯ "ТаЛiСМаН 
СТраХУВаННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 30930046
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська,39
4. Міжміський код, телефон та факс (044)3934006 (044)3934006
5. Електронна поштова адреса office@talisman-sk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

talisman-sk.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення

24.01.2017р., Наглядовою радою Товариства (Протокол №24\01\17 вiд 
24.01.2017р.), прийнято рiшення звiльнити з посади В.о. Голови Правлiння 
Товариства Лiневич Євгенiю Олегiвну. Паспорт серiя ТТ 233696, виданий 
29.07.2014 Оболонським РВГУ ДМС України в м. Києвi. Рiшення не мiстить 
обгрунтування змiн в персональному складi посадових осiб. Особа пере-
бувала на посадi 2 мiсяцi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.01.2017р., Наглядовою радою Товариства (Протокол №24\01\17 вiд 
24.01.2017р.), прийнято рiшення призначити на посаду В.о. Голови Правлiння 
Товариства Стрижка Михайла В’ячеславовича, починаючи з 25.01.2017р. 
Паспорт серiя ММ № 455206, виданий Червонозаводським РВУМВС України 
в Харкiвськiй обл. 29 лютого 2000р. Рiшення не мiстить строку, на який при-
значено посадову особу (безстроково). Рiшення не мiстить обгрунтування 
змiн в персональному складi посадових осiб. Посадова особа акцiями Това-
риства не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» менеджер вiддiлу аудиту. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом В.о. Голови Правлiння Товариства №14.1/17к вiд 24.01.2017р., 
призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства Лiнєвич Євгенiю 
Олегiвну, починаючи з 25.01.2017р. Посадову особу призначено безстроко-
во. Наказ не мiстить обгрунтування змiн в персональному складi посадових 
осiб. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя СЕБ Лайф Юкрейн» Головний бухгалтер, Приватне 
акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Талiсман Страхування» Голо-
вний бухгалтер, Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя 
«Талiсман Страхування» В.о. голови Правлiння. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отри-
мувало згоду на розкриття паспортних даних посадової особи.

Наказом В.о. Голови Правлiння Товариства про переведення на iншу 
посаду №14.2/17к вiд 24.01.2017р., звiльнено (переведено) з посади Го-
ловного бухгалтера Товариства Iєвлєвлєву Юлiю Олексiївну. Рiшення не 
мiстить обгрунтування змiн в персональному складi посадових осiб. Осо-
ба перебувала на посадi 2 мiсяцi. Особа акцiями Товариства не володiє. 
Товариство не отримувало згоду на розкриття паспортних даних особи. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 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 Стрижко Михайло В’ячеславович
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

01 марта 2017 года в 14-00 состоится отчетно-выборное собрание 
акционеров ЧаО «УаПКТи «УКрСТаЛЬПрОЕКТ» по адресу: 

г.Днепр, ул. Пастера, 10 на четвертом этаже, комната 416.
Повестка дня:

1. Отчет Правления о работе ЧАО в 2016 году, утверждение итоговых пока-
зателей работы ЧАО в 2016 году и финансовой части бизнес-плана на 2017 г

2. Отчет Наблюдательного Совета.
3. Отчет Ревизионной комиссии. 
4. О выплате дивидендов за 2016 хозяйственный год.

5. Выборы органов управления акционерным обществом.
6. Утверждение контрактов вновь избранных руководящих органов.
Свои предложения по повестке собрания Вы можете сообщить пись-

менно в комиссию по подготовке собрания (приемная Председателя прав-
ления) до 18 февраля 2017 г.

За справками обращаться по телефону : 056 778-28-17.
Регистрация участников собрания производится по месту проведения 

собрания с 13-30 до 13-55 на основании документов, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих право участия в собрании.

ПАТ «Медицина» повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 
13 березня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. росошанська, 3. 
Реєстрація акціонерів з 09.15 до 09.45.

Порядок денний:
1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2016 р.
2. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяль-

ності Товариства, балансів Товариства за 2016 р. та порядку розподілу 
прибутку.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів, додатково, – довіреність на право участі 
у зборах.

Довідки за телефоном: (044) 566-10-04.

ПаТ «МЕДициНа»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬ-
КИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"
(код за ЄДРПОУ 05750295), місцезнаходження 61007, м.Харкiв,

пр.Московський, 275, тел./факс (0572) 95-77-25, e-mail sanzharev-
sky@xtz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет xtz.ua/predpriy-
atie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Припинено виконання обов'язкiв та повноважень Генерального дирек-

тора Шевченком Вячеславом Григоровичем з 20.01.2017 (дата вчинення
дiї 20.01.2017) у зв'язку з поверненням до своїх обов'язкiв Генерального
директора. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцi-
ями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 25.05.2016. Рiшення
прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання № 22 вiд 20.01.2017). 

Коваля Андрiя Анатолiйовича повернуто до виконання обов'язкiв Гене-
рального директора.  Набув повноважень (призначений) з 21.01.2017. Да-
та вчинення дiї 20.01.2017. Особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Особу повернуто (призначено) на
строк до переобрання згiдно до Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв, - Генеральний директор. Рiшення прийнято Нагля-
довою радою (протокол засiдання № 22 вiд 20.01.2017).

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 1-ГО
ТРАВНЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення

25.01.2017 року Публічне акціонерне товариство "Верхньодніпровсь-
кий ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" отримало інформацію
від депозитарної установи ТОВ "ФК ОБЕРІГ", що на рахунках власників 10
і більше відсотків голосуючих акцій Емітента відбулися зміни, у зв'язку з
чим:

1. Пакет акцій власника - фізичної особи, яка володіла 2158334 акці-
ями, що складало 99,4188 відсотків в загальній кількості акцій Емітента та
99,9446 відсотків в загальній кількості голосуючих акцій Емітента змен-
шився на 1072857 акцій і становить 1085477, що складає 50,0 відсотків в
загальній кількості акцій Емітента та 50,2646 відсотків в загальній кількос-
ті голосуючих акцій Емітента.

2. Фізична особа, яка не володіла акціями Емітента, набула право
власності на пакет акцій в кількості 1072857 штук, що складає 49,4188 від-
сотків в загальній кількості акцій Емітента та 49,68 відсотків в загальній
кількості голосуючих акцій Емітента.

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 25.01.2017 р.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИ-
КОВИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05808853
3. Місцезнаходження емітента: 61089  м. Харкiв пр. Фрунзе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0572-93-51-14 94-06-79
5. Електронна поштова адреса емітента: info@harp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.harp.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
2. Текст повідомлення

За даними отриманими  вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" інформації станом
на 10.01.2017 р.,  (дата отримання - 25.01.2017р.), АТ "ХАРП " повiдомляє
про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсот-
кiв голосуючих акцiй, а саме:

Розмiр частки акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"У.П.Е.К."  код ЄДРПОУ 23001858  місцезнаходження: Украіна, м. Харків,
вул. Маршала Батицького, 4  -  у загальній кількості акцій змінилася з
34,89 % до 14,92%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 35,11% до 15,01%. 

Розмiр частки акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРАНСМІСІЙ І
ШАСІ", Код за ЄДРПОУ 31558395 місцезнаходження: Украіна, м. Харків,
вул. Маршала Батицького, 4  -  у загальній кількості акцій змінилася з
0.000% до 19.980%  у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 0 % до 20,01%. 

Розмiр частки акцiонера WTB INDUSTRIAL INVESTMENTS LTD, Код
за ЄДРПОУ 05094431 місцезнаходження: Великобританія, Kemp House,
152-160 City Road, London., EC1V 2NX  -  у загальній кількості акцій зміни-
лася з 19,9 % до 0 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 20,02 % до 0 %. 

Розмiр частки акцiонера WTB INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED,
Код HE 257908 місцезнаходження: Кіпр, Limassol, Сyprus Agias Fylaxeos &
Zinonos  Rossidi 2, 1st  floor, Р.С. 3082  -  у загальній кількості акцій зміни-
лася з 0 % до 19,9 %,  у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 0  % до 20,02 %. 

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 Коханов Володимир Марксович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО "ГНІВаН-
СЬКий ЗаВОД СПЕцЗа-
ЛІЗОБЕТОНУ"

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

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

http://gnivanszb.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Згідно п.1 частини 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» 

припинено повноваження члена Наглядової ради Дорошенко Романа 
Дмитровича. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкрит-
тя паспортних данних не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом п'яти років: 
юрисконсульт Всеукраїнської професійної спілки «Столиця-Регіони»; 
юрисконсульт ТОВ «Юридична компанія «ТСК»; головний фахівець Де-
партаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрис-
консульт Департаменту управління ПАТ «Укрзалізниця».

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 Гур'янов В.В.
В.о.голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.01.26
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬ-
КИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"
(код за ЄДРПОУ 05750295), місцезнаходження 61007, м.Харкiв,

пр.Московський, 275, тел./факс (0572) 95-77-25, e-mail sanzharev-
sky@xtz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет xtz.ua/predpriy-
atie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Припинено виконання обов'язкiв та повноважень Генерального дирек-

тора Шевченком Вячеславом Григоровичем з 20.01.2017 (дата вчинення
дiї 20.01.2017) у зв'язку з поверненням до своїх обов'язкiв Генерального
директора. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцi-
ями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 25.05.2016. Рiшення
прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання № 22 вiд 20.01.2017). 

Коваля Андрiя Анатолiйовича повернуто до виконання обов'язкiв Гене-
рального директора.  Набув повноважень (призначений) з 21.01.2017. Да-
та вчинення дiї 20.01.2017. Особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Особу повернуто (призначено) на
строк до переобрання згiдно до Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв, - Генеральний директор. Рiшення прийнято Нагля-
довою радою (протокол засiдання № 22 вiд 20.01.2017).

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 1-ГО
ТРАВНЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення

25.01.2017 року Публічне акціонерне товариство "Верхньодніпровсь-
кий ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" отримало інформацію
від депозитарної установи ТОВ "ФК ОБЕРІГ", що на рахунках власників 10
і більше відсотків голосуючих акцій Емітента відбулися зміни, у зв'язку з
чим:

1. Пакет акцій власника - фізичної особи, яка володіла 2158334 акці-
ями, що складало 99,4188 відсотків в загальній кількості акцій Емітента та
99,9446 відсотків в загальній кількості голосуючих акцій Емітента змен-
шився на 1072857 акцій і становить 1085477, що складає 50,0 відсотків в
загальній кількості акцій Емітента та 50,2646 відсотків в загальній кількос-
ті голосуючих акцій Емітента.

2. Фізична особа, яка не володіла акціями Емітента, набула право
власності на пакет акцій в кількості 1072857 штук, що складає 49,4188 від-
сотків в загальній кількості акцій Емітента та 49,68 відсотків в загальній
кількості голосуючих акцій Емітента.

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 25.01.2017 р.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИ-
КОВИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05808853
3. Місцезнаходження емітента: 61089  м. Харкiв пр. Фрунзе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0572-93-51-14 94-06-79
5. Електронна поштова адреса емітента: info@harp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.harp.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
2. Текст повідомлення

За даними отриманими  вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" інформації станом
на 10.01.2017 р.,  (дата отримання - 25.01.2017р.), АТ "ХАРП " повiдомляє
про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсот-
кiв голосуючих акцiй, а саме:

Розмiр частки акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"У.П.Е.К."  код ЄДРПОУ 23001858  місцезнаходження: Украіна, м. Харків,
вул. Маршала Батицького, 4  -  у загальній кількості акцій змінилася з
34,89 % до 14,92%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 35,11% до 15,01%. 

Розмiр частки акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРАНСМІСІЙ І
ШАСІ", Код за ЄДРПОУ 31558395 місцезнаходження: Украіна, м. Харків,
вул. Маршала Батицького, 4  -  у загальній кількості акцій змінилася з
0.000% до 19.980%  у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 0 % до 20,01%. 

Розмiр частки акцiонера WTB INDUSTRIAL INVESTMENTS LTD, Код
за ЄДРПОУ 05094431 місцезнаходження: Великобританія, Kemp House,
152-160 City Road, London., EC1V 2NX  -  у загальній кількості акцій зміни-
лася з 19,9 % до 0 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 20,02 % до 0 %. 

Розмiр частки акцiонера WTB INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED,
Код HE 257908 місцезнаходження: Кіпр, Limassol, Сyprus Agias Fylaxeos &
Zinonos  Rossidi 2, 1st  floor, Р.С. 3082  -  у загальній кількості акцій зміни-
лася з 0 % до 19,9 %,  у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 0  % до 20,02 %. 

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 Коханов Володимир Марксович

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЕЛЕКОН» (місцезнахо-
дження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, корп. 57, 4 пов., актовий зал;

дата та час проведення загальних зборів – 01 березня 2017 року о  
13 годині 30 хвилин;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах – з 13:00 год. до 13:15 год. 01 березня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 23 лютого 2017 року.

Проект порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів Товариства.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

5) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 
кім. 203, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім 
записом по тел. /044/ 369-55-07. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних збо-
рів Директор Товариства Синельниченко Віктор Тимофійович. Адреса 
веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
elekon.in.ua.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у 
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ  «ЕЛЕКОН» (тис. грн.).

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 3707,7 1205,8
Основні засоби 2800,55 91,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 52,2 1140,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 65,61 3,7
Нерозподілений прибуток -2936,4 -2732,4
Власний капітал -876,0 -29,2
Статутний капітал 837,5 837,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 10190,4 1235,0
Чистий прибуток (збиток) -204,4 -1403,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 143532001 3350000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 2

Наглядова рада ПраТ «ЕЛЕКОН»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЕЛЕКОН» 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КОНТУр» (місцезнахо-
дження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, корп. 57, 4 пов., актовий зал;

дата та час проведення загальних зборів – 01 березня 2017 року о  
10 годині 30 хвилин;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах – з 9:30 год. до 10:15 год. 01 березня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 23 лютого 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів Товариства.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. 

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

5) Звіт та висновки РевізораТовариства за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за 2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 9, кабінет Директора Товариства з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
13-00 години за попереднім записом по тел. /044/ 369-55-07. Відповідаль-
на особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та 
проведення загальних зборів – Синельниченко Віктор Тимофійович, Ди-
ректор. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: kontuor.org.ua

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у 
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПраТ  «КОНТУр» 

(тис.грн.).

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 7028,5 7039,1
Основні засоби (первісна вартість) 3314,0 3314,0
Довгострокові фінансові інвестиції 5200,00 5200,0
Запаси 44,4 44,0
Сумарна дебіторська заборгованість 235,9 165,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,3 4,2
Нерозподілений прибуток -5444,7 -5245,2
Власний капітал 4060,7 -2663,2
Статутний капітал 1550,0 348,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2967,8 9702,3
Чистий прибуток (збиток) -199,5 -1728,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6200000 6200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Наглядова рада ПраТ «КОНТУр»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОНТУр» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №18, 27 січня 2017 р. 
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «НаУКОВО-ВирОБНиЧий 
КОМПЛЕКС «КУрС» (місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 9) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 
(далі загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, корпус №8, кім. №328

дата та час проведення загальних зборів: 02 березня 2017 року об 
11:00 годині ; 

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах – з 9:00 год. до10:45 год. 02 берерзня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 24 лютого 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів Товариства.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 

2016 рік.
8) Про виплату дивідендів.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
акціонери можуть ознайомитися за адресою: 02099, м. Київ, вул. Борис-
пільська, 9, корпус №8, кімната № 328 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
16-00 години за попереднім записом по тел. /044/ 369-58-21. Відповідаль-
на особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та 
проведення загальних зборів – Гудов Микола Іванович. Адреса веб-сайту 

Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kurs.kiev.
ua

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у 
письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПраТ  «НВК  «КУрС» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 45790,00 30663,0
Основні засоби 12624,0 13095,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси та незавершене виробництво 24047,0 10856,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9407,0 6204,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3287,0 103,0
Нерозподілений прибуток (збиток) 20,00 20,0
Власний капітал 16069,0 4647,0
Статутний капітал 4615,0 1487,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 20582,0 26016,0
Чистий прибуток 20,00 20,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18460500 18460500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

53 59

Наглядова рада ПраТ «НВК «КУрС»

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«НаУКОВО-ВирОБНиЧий КОМПЛЕКС «КУрС»

Додаток 2 до Протоколу Наглядової ради
№ 32/16 від21.12.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПрО ПрОВЕДЕННЯ ПОЗаЧЕрГОВиХ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ

ДО УВаГи аКцІОНЕрІВ ПраТ «Лантманнен акса»!
1. Повне наймену-
вання та місцезнахо-
дження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Лантман-
нен акса» 
08300, Київська область, м .Бориспіль, 
вул. Привокзальна, буд. 3

2. Дата, час та місце 
(із зазначенням 
номера кімнати, 
офісу або залу, куди 
мають прибути 
акціонери 
(учасники)) 
проведення 
загальних зборів:

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуть-
ся
16 лютого 2017 р. о 09.00
за адресою 08300, Київська область, 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, 
кімната проведення зборів 

3. Час початку і 
закінчення реєстра-
ції акціонерів для 
участі у загальних 
зборах:

Реєстрація проводитиметься з 08-30 до 09-00 у 
день та за місцем проведення зборів. Для 
реєстрації акціонери повинні мати при собі 
паспорт, представники акціонерів – паспорт та 
довіреність на передачу їм права участі у загаль-
них зборах акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства України. Довідки за 
телефонами:
(04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення 
переліку акціонерів, 
які мають право на 
участь у загальних 
зборах:

10.02.2017 р.

5. Проект порядку 
денного (перелік 
питань, включених 
до проекту порядку 
денного разом з 
проектом рішення):

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових 
загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін та доповнень до Статуту 
Товариства у зв’язку із збільшенням розміру 
статутного капіталу Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.
4. Визначення уповноваженої особи для 
підписання Статуту в новій редакції і проведення 
його державної реєстрації.

6. Порядок ознайом-
лення акціонерів 
(учасників) з 
матеріалами, з 
якими вони можуть 
ознайомитися під 
час підготовки до 
загальних зборів: 

Акціонери мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань проекту порядку денного 
позачергових загальних зборів акціонерів, в 
робочі дні в робочий час з 9.00 до 18.00, за 
місцезнаходженням Товариства: 08300, Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, 
кімната юридичного відділу (звернутися до 
юриста Товариства), а в день проведення 
загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – Генеральний 
директор Червак І.І.

7. Адреса власного 
веб-сайту, на якому 
розміщена інформа-
ція з проектом 
рішень до кожного з 
питань, включеного 
до проекту порядку 
денного.

http://lantmannen.ua/

Наглядова рада

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЛаНТМаННЕН аКСа»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00378537)
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КрОКУрС» 

(місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів Товариства 

(далі – загальні збори):
місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – 

м.  Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 91, кім. 104;
дата та час проведення загальних зборів – 01 березня 2017 року о 

15:30 годині;
час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-

них зборах – з 15:00 год. до 15:15 год. 01 березня 2017 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах 23 лютого 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 
загальних зборів Товариства.

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за  
2016 рік.

7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-
вариства за 2016 рік.

8) Про виплату дивідендів.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Борис-
пільська, 9, кабінет № 302 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 го-
дини за попереднім записом по тел. (044) 586-48-98. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та 
проведення загальних зборів Директор Товариства Нєвєрова Олена 
Миколаївна. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://krokurs.com.ua/.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише 
у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

Наглядова рада ПраТ «КрОКУрС».

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ІНСТиТУТ ПаПЕрУ» 

(місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7) повідомляє про 
скликання річних загальних зборів Товариства (далі загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – 
м.  Київ, вул. Кутузова, 18/7, кімната № 117.

дата та час проведення загальних зборів – 28 лютого 2017 року о 
10:00 годині;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах – з 9:30 год. до 9:50 год. 28 лютого 2017 року; 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 22 лютого 2017 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення 

загальних зборів Товариства.
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 

2016  рік.
8) Про виплату дивідендів.
9) Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту То-

вариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повнова-
жень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 01133, м. Київ,  
вул. Кутузова, 18/7, кімната № 117 з 10-00 до 13-00 години за попере-
днім записом по тел. /044/ 284-78-29. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загаль-
них зборів – Зубарєв Геннадій Кузьмич, Директор Товариства. Адреса 
веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.institute-of-paper.com/

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише 
у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України 
«Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Наглядова рада аТ «ІНСТиТУТ ПаПЕрУ»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПУБЛІЧНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «Ки-

ЇВСЬКий НаУКОВО-ДОСЛІДНий Та ПрОЕКТНО-
КОНСТрУКТОрСЬКий ІНСТиТУТ «ЕНЕрГОПрОЕКТ» 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«02» березня 2017 року о 15:00 год. за київським часом за адресою: 
м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 3, актовий зал.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
3. Обрання членів наглядової ради.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-

актів) з членами наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 

комісії Товариства.
7. Обрання членів ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління 

Товариства.
9. Обрання голови правління.
10. Відкликання лічильної комісії.
Право на участь у позачергових загальних зборах мають акціонери згід-

но з переліком, складеним станом на 24:00 год. «24» лютого 2017 року.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайоми-
тись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного загальних зборів, з «31» січня 2017 року по «01» березня 2017 року 
включно з 10:00 до 16:30 години за київським часом (за виключенням неробо-
чих, святкових та вихідних днів) в кім. 220 приміщення ПАТ КІЕП за адресою: 
м. Київ, проспект Перемоги, 4, а також в день проведення зборів за місцем їх 
проведення. Адреса веб-сайту Товариства: http://www.kiep.kiev.ua.

Реєстрація акціонерів Товариства проводитиметься «02» березня 2017 року 
з 13:30 до 14:30 год. за київським часом за місцем проведення зборів.

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

У разі внесення акціонером своїх кандидатів до органів управління Товари-
ства, згідно зі ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», цей акціонер 
повинен надати в письмовій формі інформацію щодо свого прізвища (найме-
нування), кількості, типу належних йому акцій, кількості, типу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товари-
ства. Кожен кандидат зобов'язаний, згідно з чинним законодавством, надати: 
заяву про надання згоди на обрання своєї кандидатури у відповідний орган 
Товариства, відомості про свої персональні дані і згоду на збір та обробку 
персональних даних за формами розміщеними на офіційному веб-сайті Това-
риства або за запитом за місцем знаходження Товариства. Пропозиції акціо-
нерів та зазначені документи кандидатів до органів управління мають бути 
надані Товариству до 22 лютого 2017 року, у протилежному випадку кандидат 
не буде включений до бюлетеня для голосування.

Правління ПаТ КІЕП
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ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ОБ’ЄДНаНа ГІрНиЧО-ХІМІЧНа КОМПаНІЯ»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 36716128

3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)237-12-49
5. Електронна поштова адреса: i.panchuk@umcc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://umcc.com.ua/
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб  

емітента 
ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне 
найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи  
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)**  або код 
за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.11.2016 призначено В.о. голови правління Журило Руслан Миколайович 0
Зміст інформації:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.11.2016 №1913 в.о. голови правління ПАТ «ОГХК» призначено Журило Руслана 
Миколайовича. 
Строк повноважень – до оголошення результатів конкурсу на заміщення посади голови правління ПАТ «ОГХК»
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник генерального директора Державного підприємства «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат»; виконуючий обов’язки генерального директора Державного підприємства «Вільногірський державний гірничо-металургійний 
комбінат»; генеральний директор ДП «ОГХК».
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
06.12.2016 призначено Перший заступник голови правління Гладушко Олександр Володимирович 0
Зміст інформації:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.12.2016 №2035 першим заступником голови правління ПАТ «ОГХК» призначено 
Гладушко Олександра Володимировича. 
Строк повноважень буде визначено контрактом
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: приватна юридична практика; в.о. директора ДП «ДНДІІТЕЕ», заступник генерального 
директора з правових, корпоративних і майнових питань ДП «ОГХК»; перший заступник генерального директора ДП «ОГХК»
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
06.12.2016 призначено Заступник голови правління Кисельова Тетяна Сергіївна 0
Зміст інформації:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.12.2016 №2035 заступником голови правління ПАТ «ОГХК» призначено Кисельову 
Тетяну Сергіївну.
Строк повноважень буде визначено контрактом.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник адміністративно-господарського відділу філії «Вільногірський гірничо-
металургійний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН»; начальник служби адміністративно-господарського забезпечення філії «Вільногірський ГМК»  
ПрАТ «Кримський ТИТАН»; заступник директора філії «Вільногірський ГМК» ДП «ОГХК» з загальних питань; менеджер з економіки і фінансів ДП «ОГХК»; 
в.о. заступника генерального директора ДП «ОГХК» з загальних питань; заступник генерального директора ДП «ОГХК» з загальних питань.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
06.12.2016 призначено Заступник голови правління Тищенко Вікторія Василівна 0
Зміст інформації:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.12.2016 №2035 заступником голови правління ПАТ «ОГХК» призначено Тищенко 
Вікторію Василівну.
Строк повноважень буде визначено контрактом.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: менеджер по персоналу ТОВ «Смайл сервіс»; начальник відділу кадрів і соціальних питань 
ДП «ОГХК»; в.о. заступника генерального директора ДП «ОГХК» з охорони праці; заступник генерального директора ДП «ОГХК» з охорони праці.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
06.12.2016 призначено Член правління Прокопенко Олена Захарівна 0
Зміст інформації:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.12.2016 №2035 членом правління ПАТ «ОГХК» призначено - Прокопенко Олену Захарівну.
Строк повноважень буде визначено контрактом.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ «Д-М»; заступник директора з фінансових питань ТОВ «Д-М»; 
головний бухгалтер ДП «ОГХК».
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
06.12.2016 призначено Член правління Сторчак Андрій Сергійович 0
Зміст інформації:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.12.2016 №2035 членом правління ПАТ «ОГХК» призначено Сторчака Андрія Сергійовича.
Строк повноважень буде визначено контрактом.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: комерційний директор ТОВ «Н.Стоун»; директор філії «Вільногірський ГМК» ДП «ОГХК».
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
06.12.2016 призначено Член правління Сівченко Віктор Анатолійович 0
Зміст інформації:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.12.2016 №2035 членом правління ПАТ «ОГХК» призначено Сівченко Віктора Анатолійовича.
Строк повноважень буде визначено контрактом.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі ПАТ «ОГХК» не володіє.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник генерального директора з комерційних питань філії «Іршанський ГЗК» ЗАТ «Кримський 
титан»; : заступник директора з комерційних питань, збуту та постачання філії «Іршанський ГЗК» ДП «ОГХК»; директор філії «Іршанський ГЗК» ДП «ОГХК».
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Найменування посади _________  Р.М. Журило
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
В.о. голови правління  М.П. _________ 
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО "ПриЛУцЬ-
Кий ПТаХОКОМБiНаТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00444381
3. Місцезнаходження 17500, м. Прилуки, вул. Житня, буд. 132
4. Міжміський код, телефон та факс (04637) 50258 (04637) 50258
5. Електронна поштова адреса 00444381@emitent-info.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://emitent-info.com.ua/00444381/

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

ii. Текст повідомлення
Наглядовою радою товариства 24.01.2017 прийнято рішення щодо змі-

ни складу посадових осіб товариства, а саме:
Звільнено директора Пошкурлата Миколу Пилиповича, паспорт серії НК 

№ 584204, виданий 14.01.1999 Прилуцьким РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй  обл. Акціями товариства не володіє. До кримiнальної 
вiдповiдальностi за кориливi та посадовi злочини не притягався.

Призначено Директором Мiрошниченко Олександра Васильовича, 
пасорт серії СО № 392744, виданий 05.05.2000 Ватутiнським РУГУ 
МВС України в мiстi Києвi. Акціями товариства не володіє. До 
кримiнальної вiдповiдальностi за кориливi та посадовi злочини не при-
тягався. Призначено на невизначений термiн. Попереднє мiсце робо-
ти: ТОВ «Перший м'ясний дiм «Полiсся», комерцiйний директор; ТзОВ 
«Львiвхолод», керiвник цеху розробки м'яса»; ТОВ «ММК Холдiнг», на-
чальник виробництва; ПрАТ «Прилуцький птахокомбiнат», заступник 
директора.

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

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

Директор  Мiрошниченко Олександр Васильович

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 «iСТа-цЕНТр»

2. Код за ЄДРПОУ-23073489
3. Місцезнаходження-49051, м. Днiпро, Курсантська,30
4. Міжміський код, телефон та факс-(056) 790-75-49 (056) 790-75-49
5. Електронна поштова адреса-inna@nac-ista.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.ista-center.dp.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
-

ii. Текст повідомлення
25 січня 2017 р. Наглядовою радою (протокол засідання №2 вiд 

25.01.2017 р) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення зна-

чного правочину. Предметом правочину є договiр застави обладнання з 
публiчним акцiонерним товариством «Мiжнародний iнвестицiйний банк». 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодательства України та складає 45083,62 тис.грн. Вартість активів 
за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2015 року 
складає 366 765,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є 
предметом правочину до вартості активів ПрАТ «Іста-Центр» за даними 
останньої фінансової звітності складає 12,29 відсотків. На засiданнi 
присутнi чотири члена Наглядової ради iз п'яти обраних. Голосували «ЗА» 
одноголосно. Значний правочин вчинений згiдно дiючого законодательства 
України.

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 Ковальчук Володимир Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.01.2017
(дата)

НОВИНИ

рынок акций  
завершил торги в среду  
символическим ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду 
символическим ростом биржевых индексов: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,05% - до 856,7 
пункта, индекс ПФТС – на 0,07%, до 269,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 7 млн грн, в том 
числе акциями – 6,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 427,8 млн грн, в 
том числе акциями – 0,29 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали только бума-
ги Райффайзен Банка Аваль (+0,79%).

В «красной зоне» завершили торги акции «Донбасс-
энерго» (-1,83%), «Центрэнерго» (-0,78%) и «Укрнафты» 
(-0,18/%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,45%) и «Мотор Сичи» (-0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду снизился на 0,14% - до 625,82 пункта при объеме 
торгов 17,38 млн злотых (177,3 млн грн).

В «индексной корзине» больше всех подорожали бу-
маги KDM Shipping (+32,87%), Coal Energy (+12,42%) и 
«Агротона» (+3,64%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-2,7%), «Астарты» 
(-2,35%) и агрохолдинга ИМК (-1,18%).

Кабмин утвердил новый порядок 
администрирования Минфином реестра 

возмещения НДС
Министерство финансов Украины будет администри-

ровать единый Реестр заявлений о возврате суммы бюд-
жетного возмещения налога на добавленную стоимость 
(НДС), соответствующее постановление утвердил Каби-
нет министров в Киеве в среду.

«Процесс возмещения стает автоматизированным, 
ежедневным. Значительно уменьшаются возможности 
для коррупции», – представил документ на заседании 
министр финансов Александр Данилюк.

Он отметил, что Минфин обеспечит ежедневное опу-
бликование реестра возмещения НДС на своем сайте.

Глава ведомства отметил, что до последнего времени 
проблема с возмещением НДС является очень значи-
тельной и актуальной, так как оно происходило нечестно 
и непрозрачно. По его словам, почти на протяжении года 
Государственная фискальная служба (ГФС) обнародова-
ла реестры заявления на бюджетное возмещение НДС в 
неполном объеме, не отображая обязательную информа-
цию, что является грубым нарушением законов и поста-
новлений правительства. А.Данилюк добавил, что велось 
два реестра возмещения НДС, возмещение осуществля-
лось на основании выводов, которые ГФС передавало 
казначейству, как правило, один раз в месяц, что вымыва-
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НОВИНИ

ло оборотные средства предприятий и давало возмож-
ность манипулировать суммами, заявленными к возме-
щению, увеличивая коррупционные риски.

Министр напомнил, что в ноябре 2016 года дал пору-
чение ГФС опубликовать этот реестр, и в настоящее 
время аналитическая группа Минфина анализирует эти 
данные.

«Мы увидели, у нас есть достаточно серьезные, ска-
жем так, опасения, что злоупотреблений там достаточно 
много – примерно около 3 тыс. Конечно, только глядя на 
реестр, невозможно это подтвердить, потому мы даль-
ше будем над этим работать», – сказал А.Данилюк.

Он подчеркнул, что с принятием в конце 2016 года 
антикоррупционных поправок в Налоговый кодекс (зако-
нопроект №5368) и утверждением правительством но-
вого порядка, эти злоупотребления должны остаться в 
прошлом.

Глава Минфина сказал, что с 10 января 2017 года 
сформирован единый публичный реестр заявлений, и 
теперь возмещение НДС будет осуществляться исклю-
чительно на основании этого реестра автоматически и 
ежедневно.

А.Данилюк пояснил, что Минфин будет администри-
ровать единый реестр возмещения, ГФС – предостав-
лять в автоматическом режиме информацию о платель-
щиках и суммах НДС, а также данные о результатах 
налоговой проверки правомерности возмещения НДС и 
информацию об обжаловании налогового сообщения-
решения. В свою очередь Госказначейство будет присы-
лать данные о дате и сумме бюджетного возмещения, 
которое уже было возвращено на счет плательщика или 
перечислено в счет погашения налогового долга и дру-
гих платежей в бюджет.

Министр напомнил, что механизм возмещения пред-
полагает, что заявитель должен подать в ГФС заявление 
о возмещения НДС в составе декларации до 20 числа, 
следующего за отчетным периодом. Это заявление про-
падает в единый реестр на протяжении операционного 
дня, после чего происходит камеральная проверка дан-
ных декларации на протяжении максимально 30 дней. В 
случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, также 
проводится документальная проверка, а потом ГФС пре-
доставляет данные об отсутствии нарушений. После 
этого наступает этап согласования суммы бюджетного 
возмещения и автоматического возмещения казначей-
ством.

А.Данилюк подчеркнул, что возмещение будет осу-
ществляться без передачи выводов ГФС в Казначейство, 
информация о сумме возмещения будет отображаться 
автоматически в реестре, а Минфин обеспечит ежеднев-
ное его обнародование на официальном сайте, давая 
возможность общественности контролировать процесс 
возмещения.

Доллар стабилен к евро в четверг, 
дорожает относительно иены в ожидании 

новых действий Трампа
Доллар США стабилен относительно евро в четверг, 

незначительно дорожает к иене.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0749 по 

сравнению с $1,0748 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты по отношению к иене под-
нялся до 113,56 иены против 113,28 иены накануне.

WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара 
США относительно корзины основных мировых валют, 
опустился в четверг на 0,04%.

Трейдеры продолжают оценивать действия нового 
президента США Дональда Трампа. Ранее на этой не-
деле Д.Трамп подписал указ об отказе США от участия в 
Транстихоокеанском партнерстве, а также предупредил 
представителей американского бизнеса о намерении 
ввести «очень высокие» таможенные пошлины для ком-
паний, которые переносят производство за пределы 
страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом 
продукцию в США.

В среду Д.Трамп заявил, что строительство стены на 
границе с Мексикой начнется в ближайшие месяцы.

У инвесторов нет выбора, кроме как занять выжида-
тельную позицию, отмечает директор FX Prime by GMO 
Марито Уэда.

«Они не могут покупать и продавать валюту, основы-
ваясь на каждом заявлении Трампа», - говорит эксперт.

Курс евро относительно иены поднялся в четверг до 
121,95 иены против 121,75 иены накануне.

Нефть дорожает  
на позитивных сигналах от ОПЕК,  

цена Brent выросла до $55,53 за баррель
Нефть дорожает в четверг на заявлениях министра 

нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной привер-
женности государств ОПЕК соглашению о сокращении 
добычи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на 
$0,45 (0,82%) - до $55,53 за баррель. К закрытию рынка 
в среду фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,65%) - 
до $55,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уве-
личилась к этому времени на $0,42 (0,8%) - до $53,17 за 
баррель. Контракт подешевел на $0,43 (0,81%) - до 
$52,75 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу 
в полном объеме, однако они будут наращивать темпы 
ее сокращения в ближайшее время и полностью привер-
жены выполнению условий достигнутого ранее соглаше-
ния об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль 
Марзук в среду.

«Ребалансировка нефтяного рынка по-прежнему в 
фокусе внимания трейдеров, - цитирует агентство 
Bloomberg экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. 
Барнабас Кан. - Инвесторам необходимо время, чтобы 
оценить, насколько четко выполняются условия согла-
шения. При этом мы видим, что число буровых устано-
вок в США растет, и это вызывает опасения».

Согласно данным министерства энергетики США, опу-
бликованным в среду, запасы нефти в стране на минув-
шей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом 
совпало с ожиданиями экспертов.

Между тем резервы бензина в стране взлетели на 
6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на  
76 тыс. баррелей.
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Добыча нефти в США за неделю повысилась на  
17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с.

Количество буровых установок в США на прошлой не-
деле выросло на 29 и достигло 551, что является самым 
существенным приростом почти за четыре года, свиде-
тельствуют данные нефтесервисной компании Baker 
Hughes.

Наибольший спрос на нефть к 2030г 
обеспечит нефтехимия, но транспорт 

останется основным потребителем - BP
Наибольший рост спроса на нефть к началу 2030-х го-

дов обеспечат предприятия нефтехимии, хотя основным 
потребителем нефти по-прежнему останется транспорт-
ный сектор, пишет BP в опубликованном в среду прогно-
зе развития мировой энергетики до 2035 года.

«Возможность того, что важнейшим источником роста 
спроса на нефть в 2030-е годы будет не топливо для ав-
томобилей, грузовиков и самолетов, а использование 
сырья в производстве других продуктов, таких как пла-
стик и волокна, представляет собой серьезное измене-
ние», - заявил экономист группы ВР Спенсер Дейл.

Ожидается, что доля транспорта в потреблении неф-
ти сохранится на уровне 60%. По оценке компании, на 
транспорт приходится примерно две трети роста спроса 
на нефть. В рамках этой оценки спрос на нефть для ав-

тотранспорта вырастет примерно на 4 млн бар/сут. при 
удвоении мирового автопарка.

«Влияние электромобилей вместе с другими элемен-
тами революции в сфере мобильности, такими как бес-
пилотные автомобили, каршеринг и карпулинг, остает-
ся одной из главных неопределенностей при 
формировании долгосрочного прогноза по нефти», - го-
ворит С.Дейл.

В целом, BP прогнозирует, что спрос на нефть будет 
расти в среднем на 0,7% в год, но темпы роста до 
2035 года будут постепенно замедляться. Весь рост 
спроса на нефть в течение прогнозного периода будет 
обеспечен развивающимися рынками, на Китай придет-
ся половина прироста спроса.

BP обращает внимание, что замедление темпов роста 
спроса на нефть контрастирует с избытком мировых ре-
сурсов нефти. По оценке компании, изобилие нефти мо-
жет привести к тому, что страны с низкой себестоимо-
стью добычи (ближневосточные члены ОПЕК, Россия, 
США) могут использовать свои конкурентные преимуще-
ства, чтобы увеличить долю на рынке, вытесняя произ-
водителей с более высокой себестоимостью добычи.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы  
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