
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр повідомляє про дематеріалізацію
Західним територіальним управлінням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку на виконання 
Наказу Голови Комісії від 17 серпня 2011 року №786 на-
діслано інформацію про видачу свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій у зв'язку із забезпеченням існування 
іменних цінних паперів у бездокументарній формі щодо 
ват «Буська пмК-183» (80500, Львівська обл., м. Буськ, 
вул. Львівська, 75; код за ЄДРПОУ - 01036974), статут-
ний капітал товариства зареєстрований на загальну суму 
17 508,75 грн, номінальною вартістю 1,05 грн; у кількості - 
16 675 штук простих іменних акцій, форма існування - 
бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій №10/13/1/07, дата реєстрації випуску - 28 квітня 2007 
року, дата видачі свідоцтва - 06 червня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії, 

т.в.о. начальника Західного територіального управління 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
на підставі рішення Комісії від 10 листопада 2015р. №1843, 

згідно з пунктом 5 розділу I Порядку заміни свідоцтва (сві-
доцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або 
забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездо-
кументарній формі, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квіт-
ня 2013 року №736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 травня 2013 року за № 802/23334, відповідно 
до документів, наданих публічним акціонерним това-
риством «прикарпат.буд» (82100, Львівська область,  
м. Дрогобич, вулиця Д.Галицького, будинок 1; код за  
ЄДРПОУ - 01272261) замінено свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій 21 грудня 1999 року, реєстраційний 
№285/13/1/99, видане Харківським територіальним управ-
лінням ДКЦПФР, у зв’язку з забезпеченням існування 
іменних цінних паперів у бездокументарній формі; дата 
видачі заміненого свідоцтва  – 09 червня 2017 року. 

13.06.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Астра 
Люкс", 19255777, 03061, мiсто Київ, вули-
ця Бориславська, 54, 044-4973000,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

14.06.2017

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

smida.gov.ua

приватне аКцiонерне товариство “астра люКс”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцiонерне 
то вариство 
«славУтсЬКий 
солодовий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00377733
3. Місцезнаходження 30068, Хмельницька обл. , Славутський 

р-н, с. Крупець, вулиця Богдана 
Хмельницького,б.43

4. Міжміський код, телефон та 
факс

+3803842-70691 +3803842-71571

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

www.malthouse.km.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 27.04.2017р. (Протокол 

вiд 27 квiтня 2017 року №1) прийнято рiшення: Змiнити тип акцiонерного 
товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Славутський солодовий завод». 

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД».

Скорочене найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
ПрAT  «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» ». 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР - 05.05.2017р.

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 Дубiна Микола Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцiонерне 
товариство 
"етнопродУКт"

2. Код за ЄДРПОУ 00449958
3. Місцезнаходження 15100, Чернiгiвська обл., Городнян-

ський р-н, селище Ясенiвка
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04645) 2-11-52 (04645) 2-11-52

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

http://www.ethnoproduct.com

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

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради 

№ 1 вiд 09.06.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень 
Директора Приходька Володимира Iвановича. Особою не надана згода на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ємiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебував на посадi Директора Товариства 34 роки.

Наглядовою радою Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради 
№ 1 вiд 09.06.2017 р.) прийнято рiшення про обрання Директора Пiнчука 
Iвана Iвановича. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. 
Часткою в статутному капiталi ємiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком на один 
рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадi начальника Щор-
ського управлiння по газопостачанню та газифiкацiї, начальника Щорсько-
го управлiння з експлуатацiї газового господарства, головного iнженера 
Городнянського управлiння житлово-комунального господарства.

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

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

2. Директор Пінчук Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2017
(дата)

повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

пат «БанК алЬянс»
пУБлІЧне аКцІонерне товариство «БанК алЬянс» 

(надалі – Банк)
місцезнаходження Банку: 

місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 22 червня 2017 року у приміщенні Банку 
за адресою: м. Київ, вул. січових стрільців, буд. 50 (2-й поверх, зала 

нарад) о 10 годині 00 хвилин 
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 22 червня 

2017 року з 09:00 до 09:30 за місцем проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі за текстом – Загаль-
ні збори). 

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних 
зборах необхідно мати документ, що посвідчує їх особу відповідно до за-
конодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіре-
ність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на За-
гальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: 

16 червня 2017 року (станом на 24 годину).
перелІК питанЬ, вКлюЧениХ до порядКУ денноГо:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

4. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у зв’язку із збіль-
шенням статутного капіталу.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів розміщена на сайті Банку в мережі Інтернет за 
посиланням http://alliancebank.org.ua/category/news/

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами (матеріала-
ми), пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за адре-
сою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, каб. №1, контактні особи: 
Жук О.В. та Заболотна О.В., у робочі дні з 10:00 до 16:00 (обідня перерва з 
13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підста-
ві письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Для 
ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, 
а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, 
який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представни-
ка.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го - Голова Правління Банку Онищенко Н.В. або особа, яка виконуватиме 
обов’язки Голови Правління Банку.

Звертаємо увагу акціонерів, що Загальні збори скликаються та будуть 
проводитися згідно з Законом України «Про спрощення процедур реоргані-
зації та капіталізації банків» №1985-VIII (надалі – Закон), який передбачає 
капіталізацію банку за спрощеною процедурою. 

Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 426-67-89.

спостережна рада пат «БанК алЬянс»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

пУБлiЧне аКцiонерне то-
вариство "БанК алЬянс" 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 

буд. 50
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224-66-70 426-67-89

5. Електронна поштова 
адреса

alliancebank@alliancebank.org.ua

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

www.alliancebank.org.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

ii. текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

(надалi – Банк), якi вiдбулися 08.06.2017 (Протокол №2/2017 вiд 08.06.2017), 
було прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку за раху-
нок додаткових внескiв на 37 776 375,00 грн. (тридцять сiм мiльйонiв сiмсот 
сiмдесят шiсть тисяч триста сiмдесят п’ять) гривень 00 копiйок) шляхом 
приватного розмiщення 3 022 110 (три мiльйони двадцять двi тисячi сто 
десять) штук простих iменних акцiй Банку iснуючої номiнальної вартостi 
12,50 (дванадцять гривень 50 коп.) кожна. В результатi розмiщення акцiй 
статутний капiтал Банку становитиме 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гри-
вень, розподiлений на 16 000 000 (шiстнадцять мiльйонiв) штук простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 12,50 (дванадцять гривень 50 коп.) 
кожна. Акцiї розмiщуються за їх номiнальною вартiстю – 12,50 (дванадцять 
гривень 50 коп.) за одну акцiю. На дату прийняття рiшення про приватне 
розмiщення власником пакету у кiлькостi 11 235 339 простих iменних акцiй 
Банку, що становить 86,5729% статутного капiталу Банку, є фiзична особа. 
На дату прийняття рiшення про приватне розмiщення (на 08.06.2017): 

- спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку 
вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку становить 23,29%; 

- спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi зна-
ходяться в обiгу та не є викупленими, до розмiру статутного капiталу Банку 
становить 100,00%. 

Акцiї, якi Банк планує розмiстити, надають їх власникам однакову 
сукупнiсть прав, включаючи права на:

- участь в управлiннi Банком в порядку визначеному чинним законодав-
ством України та Статутом Банку; 

- участь у розподiлi прибутку Банку та одержання його частки (дивiдендiв) 
в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Банку;

- отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi час-
тини майна Банку; 

- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку; 
- у разi емiсiї додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення права на 

користування переважним правом на придбання розмiщуваних Банком 
простих акцiй пропорцiйно частцi належних їм (акцiонерам) простих акцiй в 
статутному капiталi Банку; 

- продаж чи iншим чином вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших 
акцiонерiв та Банку;

- реалiзацiю iнших прав, визначених чинним законодавством України та 
Статутом Банку. 

Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у нацiональнiй 
валютi України - гривнi. 

Мета розмiщення - кошти в розмiрi 37 776 375,00 (тридцять сiм мiльйонiв 
сiмсот сiмдесят шiсть тисяч триста сiмдесят п’ять) гривень 00 копiйок, 
отриманi вiд розмiщення акцiй Банку, планується спрямувати та використа-
ти наступним чином: основну частину коштiв, залучених вiд розмiщення 
акцiй (90%), заплановано розмiстити в кредитний портфель клiєнтiв, що 
сприятиме збiльшенню обсягу процентних доходiв Банку та, вiдповiдно, 
прибутку в цiлому; 8% вiд коштiв, залучених вiд розмiщення акцiй, заплано-
вано утримувати у виглядi високолiквiдних коштiв, що дозволить i надалi 
обслуговувати платежi клiєнтiв у найкоротшi термiни та дотримуватись 
економiчних нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком 
України, зi значним запасом; 2% вiд коштiв, залучених вiд розмiщення 
акцiй, буде використано на iншi цiлi, зокрема, направлено на збiльшення 
обсягу основних засобiв та нематерiальних активiв, в т.ч. на впровадження 
та розвиток нового продукту – емiсiю платiжних карток, що дозволить Банку 
мати на ринку банкiвських послуг конкурентнi переваги. 

Конвертацiя акцiй не передбачена. 
Усi акцiонери Банку мають переважне право на придбання простих 

акцiй Банку, якi плануються до розмiщення, у кiлькостi пропорцiйнiй частцi 
належних їм (акцiонерам) простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй 
станом на дату прийняття позачерговими Загальними зборами рiшення 
про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення 
акцiй (станом на 08 червня 2017 року). 

Приватне розмiщення акцiй Банку здiйснюється за процедурою спроще-
ної капiталiзацiї банку вiдповiдно до Закону України «Про спрощення про-
цедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» №1985-VIII.

iii. підпис
Голова правлiння  онищенко наталiя василiвна 

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 «нацiоналЬний депоЗитарiй 
УКраїни»

2. Код за ЄДРПОУ 30370711
3. Місцезнаходження 04071, Київ, вулиця Нижнiй Вал, 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5910433 4825201
5. Електронна поштова адреса opanchenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.csd.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
ii. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 
про виплату дивiдендiв - 20 квiтня 2017 року;

дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
- 26 червня 2017 року;

розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв (грн) - 138 597,60 грн. (сто тридцять вiсiм тисяч п’ятсот дев’яносто 
сiм гривень 60 копiйок);

строк виплати дивiдендiв - шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними 
зборами рiшення про виплату дивiдендiв, тобто не пiзнiше 20 жовтня 2017 
року.;спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему з урахуван-
ням частки держави у статутному капiталi ;

Виплата здiйснюватиметься шляхом сплати всiєї суми дивiдендiв в по-
вному обсязi з урахуванням частки держави у статутному капiталi.

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  Миндаугас Бакас
Голова Правлiння (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)

12.06.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1 приватне аКцІонерне товариство «ново-
КраматорсЬКий машиноБУдІвний Завод»

2 Код ЄДРПОУ: 05763599
3 84305 Донецька обл. м. Краматорськ вул. Орджонікідзе,5
4 тел. 8(06264) 7-88-00, факс 8(06264) 7-22-49
5 Е-mail ztm@nkmz.donetsk.ua
6 www.nkmz.com
7 Зміна типу акціонерного товариства

ii. текст повідомлення:
14.03.2017р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціо-

нерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» (Прото-
кол №1 від 14.03.2017р.) прийнято рішення щодо зміни типу та наймену-
вання товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
12.06.2017р. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Пу-
блічне акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний за-
вод». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний завод».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова правління  суков Геннадій сергійович.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариство 
"УКраїнсЬКий наУКово-
дослiдний iнститУт 
ХарЧУвання, 
БiотеХнолоГiї та 
фармацiї"

2. Код за ЄДРПОУ 02011864
3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, Чигорiна, 18
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 286 34 55 (044) 284 50 17
5. Електронна поштова адреса undih@undih.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вишневської Лю-
бов Вiкторiвни припинено на пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 25.04.2017р. (Протокол загальних зборiв №25/04/2017 вiд 25.04.2017р.) 
в зв’язку iз закiнченням строку на який було обрано. Особа перебувала на 
посадi з 17.04.2014р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не давала. Посадова особа володiє часткою в розмiрi 51,49% вiд статутно-
го капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має.

Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ващенко Наталiї 
Михайлiвни припинено на пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2017р. (Протокол загальних зборiв №25/04/2017 вiд 25.04.2017р.) в 
зв’язку iз закiнченням строку на який було обрано. Особа перебувала на 
посадi з 17.04.2014р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не давала. Посадова особа володiє часткою в розмiрi 0,51% вiд статутного 
капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має.

Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Мiрадем» звiльнено iз займаної посади на пiдставi Рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017р. (Протокол загальних зборiв №25/04/2017 
вiд 25.04.2017р.) в зв’язку iз закiнченням строку на який було обрано. Осо-
ба перебувала на посадi з 17.04.2014р. Посадова особа володiє часткою в 
розмiрi 42,24% вiд статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

На пiдставi Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017р. 
(Протокол загальних зборiв №25/04/2017 вiд 25.04.2017р.) Вишневську Лю-
бов Вiкторiвну обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Особу 

обрано з 25.04.2017р. строком на 3 роки. До призначення, протягом останнiх 
п’яти рокiв, особа обiймала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Україн-
ський науково-дослiдний iнститут харчування, бiотехнологiї та фармацiї», 
генеральний директор ТОВ «Медико-фармацевтична компанiя «Рiдан-
Iнжинiрiнг». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дава-
ла. Особа володiє 2059723 шт. простих iменних акцiй, що становить 51,49% 
вiд статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має.

На пiдставi Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017р. 
(Протокол загальних зборiв №25/04/2017 вiд 25.04.2017р.) Ващенко Наталiю 
Михайлiвну обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Особу 
призначено з 25.04.2017р. строком на 3 роки. До призначення, протягом 
останнiх п’яти рокiв, особа обiймала посади члена Наглядової ради ПрАТ 
«Український науково-дослiдний iнститут харчування, бiотехнологiї та 
фармацiї», наукового спiвробiтника ПрАТ «Український науково-дослiдний 
iнститут харчування, бiотехнологiї та фармацiї». Особа згоди на розкриття 
паспортних даних не давала. Особа володiє 20403 шт. простими iменними 
акцiями, що становить 0,51% вiд статутного капiталу Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

На пiдставi Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2017р. (Протокол загальних зборiв №25/04/2017 вiд 25.04.2017р.) Ти-
щенка Олега Миколайовича (представника Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «АРIВО ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» , код ЄДРПОУ 39173497, мiсцезнаходження бульвар Марiї 
Приймаченко, буд. 1/27, каб. 221, 1747748 голосуючих акцiй, що складає 
43,69) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства.Розмiр пакета 
акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ «Український 
науково-дослiдний iнститут харчування, бiотехнологiї та фармацiї» - 0%

Особу призначено з 25.04.2017р. строком на 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

На пiдставi Рiшення Наглядової ради вiд 25.04.2017р. (Протокол 
засiдання Наглядової ради №5 вiд 25.04.2017р.) члена Наглядової ради, Ви-
шневську Любов Вiкторiвну, обрано на посаду Голови Наглядової ради Това-
риства. Особу обрано з 25.04.2017р. строком на 3 роки. До призначення, 
протягом останнiх п’яти рокiв, особа обiймала посаду Голови Наглядової 
ради ПрАТ «Український науково-дослiдний iнститут харчування, бiотехнологiї 
та фармацiї», генеральний директор ТОВ «Медико-фармацевтична компанiя 
«Рiдан-Iнжинiрiнг». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
давала. Особа володiє 2059723 шт. простих iменних акцiй, що становить 
51,49% вiд статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа 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 Чумак Людмила Оксентiївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2017
(дата)

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в 

офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство "Україн-
ський науково-дослiдний iнститут харчування, бiотехнологiї та фармацiї", 
02011864м. Київ , Печерський, 01042, м. Київ, Чигорина, 18 (044)2845017,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.06.2017

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

приватне аКцiонерне товариство 
“УКраїнсЬКий наУКово-дослiдний iнститУт ХарЧУвання, БiотеХнолоГiї та фармацiї”

Шановний акціонер приватноГо аКцІонерноГо то-
вариства «вироБниЧо-КомерцІйна фІрма 
«леся», Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область, 
м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а; Код за 
ЄДРПОУ:00309097; (надалі – «Товариство»), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «За-
гальні Збори»), що відбудуться 18 липня 2017 року об 11.00 год. за адре-
сою: 11708, Житомирська область, м. новоград-волинський, вул. Ге-
роїв майдану, буд. 3-а, актовий зал товариства. Реєстрація акціонерів 
буде здійснюватися 18 липня 2017 року з 9.00 години до 10.50 години за 
місцем проведення Загальних Зборів.Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь в Загальних Зборах - 12 липня 2017 року (станом 
на 24.00). 

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2.Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.

3.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження но-
вої редакції Статуту Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.
lesya.ho.ua .Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з по-
рядком денним Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 
11708, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Май-
дану, буд. 3-а, кабінет Директора, у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год., та 
в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Директор Товариства - Кондратюк Тетяна Миколаївна. Те-
лефон для довідок: 067-196-74-83, (04141)2-45-05. Наглядова рада 
ПрАТ  «ВКФ «ЛЕСЯ» 
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

пУБлiЧне аКцiонерне товари-
ство "КiндратiвсЬКий воГне-
тривКий Завод", 00191767, 84293 
донецька область д/н м.  дружкiвка, 
смт. олексiєво-дружкiвка вул. о. тихого, 121а, 
(06267) 5-20-91

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

 12.06.2017 

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на 
якій розміщено регу-
лярну річну інфор-
мацію

http://00191767.smida.gov.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

тов "аУдиторсЬКа КомпанІя "партнер -  
аУдит", 35319183

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо 
емітент - акціонерне 
товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
21.04.2016
порядоК денний (перелiк питань, що вино-
сяться на голосування)
1.про обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2.про розгляд звiту Генерального директора то-
вариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
його наслiдками.
про розгляд звiту наглядової ради за 2015 рiк та 
прийняття рiшення за його наслiдками.
4.про затвердження рiчного звiту товариства.
5.про визначення порядку покриття збиткiв за 
результатами дiяльностi товариства у 2015 роцi.
6.про внесення та затвердження змiн до статуту.
7.про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятись товариством протягом од-
ного року з дня проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв 
та їх граничної сукупної вартостi.
8.про надання повноважень на пiдписання знач-
них правочинiв, якi вчинятимуться товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття рiшення про їх вчинення Загальними збо-
рами акцiонерiв.
питань, зауважень та iнших пропозицiй, щодо 
порядку денного не надходило.
Згiдно протоколу № 19 вiд 21.04.2016 р. було 
вирiшено:
1.передати повноваження лiчильної комiсiї да-
них загальних зборiв депозитарнiй установi - то-
вариствУ З оБмеЖеною вiдповiдалЬнiстю 
"оБ'Єднана реЄстрацiйна Компанiя" (iден-
тифiкацiйний код 23785133; мiсцезнаходження: 
08292, обл. Київська, м. Буча, бул. Б.Хмельниць-
кого, буд. 6, офiс 253) та затвердити умови дого-
вору щодо iнформацiйного та органiзацiйного 
забезпечення проведення загальних зборiв 
№  69/-2016/лК вiд 21.04.2016 р., вiдповiдно до 
якої депозитарна установа здiйснює повнова-
ження лiчильної комiсiї загальних зборiв това-
риства (додається).
Затвердити наступний регламент Загальних 
зборiв акцiонерiв товариства:
- час для виступiв з питання порядку денного - 
до 20 хвилин;
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - 
до 5 хвилин;
- час для виступiв акцiонерiв з питання порядку 
денного - до 5 хвилин. 

Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв 
щодо виступу подаються до секретаря тiльки в 
письмовiй формi i лише з питання порядку ден-
ного, яке розглядається. анонiмнi запитання не 
розглядаються.
2. Затвердити звiт Генерального директора това-
риства за 2015 рiк. визнати роботу Генерального 
директора задовiльною та такою, що вiдповiдає 
iнтересам та метi дiяльностi товариства.
3. Затвердити звiт наглядової ради товариства 
за 2015 р. визнати роботу наглядової ради 
задовiльною.
4. Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
5. Збитки товариства станом на 31.12.2015 р. у 
розмiрi 14 569 000 грн.(чотирнадцять мiльйонiв 
п'ятсот шiстдесят дев'ять тисяч) гривень, покри-
ти за рахунок прибутку товариства наступних 
перiодiв.
6.6.1. внести змiни до статуту товариства та за-
твердити статут у виглядi нової редакцiї;
6.2. Уповноважити Голову цих Зборiв Козерiт 
юлiю вiкторiвну на пiдписання статуту товари-
ства в новiй редакцiї;
6.3. Уповноважити генерального директора това-
риства шандаревського олександра володими-
ровича, або iншу особу, дiючу на пiдставi вида-
ної товариством довiреностi, на здiйснення дiй, 
пов'язаних з державною реєстрацiєю статуту 
товариства в новiй редакцiї.
7.на пiдставi ч. З ст. 70 Закону України "про 
акцiонернi товариства" попередньо схвалити 
значнi правочини граничною сукупною вартiстю 
30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень: уго-
ди щодо вiдчуження майна товариства, у т.ч. 
основних засобiв, якi вчинятимуться товари-
ством у ходi його поточної господарської 
дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня про-
ведення цих загальних зборiв акцiонерiв, сукуп-
ною вартiстю, що не перевищує 30 000 000,00 
(тридцять мiльйонiв) гривень.
8.Уповноважити Генерального директора това-
риства або особу, що виконує його обов'язки, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих 
загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї 
щодо вчинення вiд iменi товариства зазначених 
значних правочинiв.
питання порядку денного Зборiв вичерпанi. 
рiшення з усiх питань порядку денного Зборiв 
прийнятi. пiд час проведення Зборiв вiд їх 
учасникiв не надходило скарг та заперечень.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  21248  27393
Основні засоби (за залишковою вартістю)  5543  12497
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  12571  10459
Сумарна дебіторська заборгованість  2570  3659
Грошові кошти та їх еквіваленти  5  217
Власний капітал  -15978  -21416
Статутний капітал  21887  21887
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -39200  -44638
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  24536  24871
Поточні зобов'язання і забеспечення  12690  23938
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.00248460  -0.00572530
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 0.00248460  -0.00572530

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2188708175  2188708175
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

Генеральний директор _______ шандаревський олександр воло-
димирович
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, 

(044) 4983815
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пУБлІЧне  
аКцІонерне товариство 
«КоростенсЬКий Кар’Єр»

повідомлення  
про скликання позачергових загальних зборів 

публічного акціонерного товариства «Коростенський кар’єр»
Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» (надалі – То-

вариство) (код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомир-
ська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67) по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 17 липня 2017 року о 11-00 годині в приміщенні актового 
залу товариства за адресою: 11509, Житомирська обл., Коростен-
ський р-н, м. Коростень, вул. в. сосновського, 67.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день 
зборів з 10-00 до 10-45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – 
паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законо-
давством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24:00 годину 11 липня 2017 року. 

Проект питань порядку денного
1 Обрання лічильної комісії.
2 Обрання секретаря загальних зборів.
3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4 Про надання згоди на виступ Товариством поручителем та вчинення 

Товариством з АТ Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є 
заінтересованість,та затвердження проектів цих правочинів. 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходжен-
ня товариства у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 16-00 години, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відпо-
відальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
ва правління Олександр Миколайович Ярмолюк. Довідки за телефоном 
(04142) 3-21-18. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку 
денного: www.unigran.ua

Наглядова рада ПАТ «Коростенський кар’єр»

приватне аКцІонерне товариство 
«наУКово-вироБниЧа фІрма 

«Інтерфейс»
повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

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

«Науково-виробнича фірма «Інтерфейс»
2. Код за ЄДРПОУ: 22865812
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. М. Вовчка, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-99-08, (044) 463-85-75
5. Електронна поштова адреса: nvfinterface@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: nvfinterface.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
ІІ. текст повідомлення 

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів - 26.04.2017 р. Позачерговими загальними зборами 
акціонерів Товариства 12.06.2017 р. визначена дата складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 27.06.2017 р. Розмір ди-
відендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів, 
- 30 228, 00 грн. Розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акці-
онеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які 
належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів Товариства, з розрахунку 3,0228 грн. на одну просту 
іменну акцію. Строк виплати дивідендів - з 30.06.2017 р. по 25.10.2017 р. 
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонеру у безготівковій фор-
мі, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера в строк 
з 30.06.2017 р. по 25.10.2017 р. Порядок виплати дивідендів: дивіденди 
будуть виплачені акціонеру в повному обсязі згідно переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів.

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

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

2. Директор   Михалюк П.І.  13.06.2017

приватне  
аКцiонерне товариство  

«лЬвiвсЬКий лоКомотиворемонтний 
Завод»

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

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

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

«Львiвський локомотиворемонт-
ний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.lvivlrz.com

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

ii. текст повідомлення
Обрано Ковальчука Назара Тарасовича членом правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ» 

строком на один рiк з укладанням контракту.
Обрано Флюнта Юрiй Романович членом правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ» 

строком на один рiк з укладанням контракту.
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 Ярема роман Ярославович
В.о.голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.06.2017
(дата)

приватне  
аКцІонерне товариство  

«Інтерфейс»
повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

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

«Інтерфейс»
2. Код за ЄДРПОУ: 24258163
3. Місцезнаходження: 04088 м. Київ, вул. Фрунзе, 82
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 462-57-27, (044) 462-57-27
5. Електронна поштова адреса: interface@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: interface.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
ІІ. текст повідомлення 

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів - 26.04.2017 р. Позачерговими загальними зборами 
акціонерів Товариства 12.06.2017 р. визначена дата складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 27.06.2017 р. Розмір ди-
відендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів, 
- 51 600, 00 грн. Розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акці-
онеру Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які 
належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів Товариства, з розрахунку 2,752 грн. на одну просту 
іменну акцію. Строк виплати дивідендів - з 30.06.2017 р. по 25.10.2017 р. 
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонеру у безготівковій фор-
мі, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера в строк 
з 30.06.2017 р. по 25.10.2017 р. Порядок виплати дивідендів: дивіденди 
будуть виплачені акціонеру в повному обсязі згідно переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів.

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

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

2. Президент   Сорока В.В.  13.06.2017
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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 аКцІонерне 

товариство «меБлІ БлеК ред вайт»
2. Код за ЄДРПОУ: 34184719
3. Місцезнаходження: 02002, м.Київ, пр-т Тичини, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)593-23-23, (044)593-23-23
5. Електронна поштова адреса: olhovskaya@brw-kiev.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://id2263.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом ліквідації за 

рішенням вищого органу емітента
ii. текст повідомлення 

На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Меблі Блек Ред Вайт», що вiдбулися 
13.06.2017р., було прийнято рiшення про припинення ПрАТ «Меблі Блек Ред 
Вайт» шляхом лiквiдацiї. Причина прийняття даного рiшення: добровiльна 
лiквiдацiя Товариства Загальними зборами акцiонерiв в порядку, встановлено-

му чинним законодавством України. За результатами голосування з питання 
порядку денного про припинення товариства шляхом лiквiдацiї було прийнято 
рiшення - лiквiдувати ПрАТ «Меблі Блек Ред Вайт» у вiдповiдностi до чинного 
законодавства з кiлькiстю голосiв «за» – 2 000 000, що складає 100% голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. У ПрАТ «Меблі Блек Ред Вайт» відсутнi 
кредитори. За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудиторським 
висновком (звiтом), за 2016 рiк, який передував датi ухвалення рiшення про 
лiквiдацiю: вартiсть чистих активiв Товариства складає 2 154 тис.грн; сума 
зобов’язань Товариства становить 0,0 тис.грн; розмiр власного капiталу складає 
2 154 тис.грн тис. грн. Сума, яка може залишитися після задоволення вимог 
кредиторів і розподілятиметься між акціонерами - 2 154 тис.грн тис. грн.

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

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

Голова правління  Качмарек К. 13.06.2017

до уваги акціонерів публічного акціонерного товариства  
«львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське»

код ЄдрпоУ 03117613;  
місцезнаходження: 79056, м. львів, вул. Богданівська, 11)

повідомляємо вас,  
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, 

що відбудуться 25 липня 2017 р. о 10.00 год. 
у вестибюлі головного (адміністративного) корпусу на першому 

поверсі за адресою: 79056, м. львів, вул. Богданівська, 11
дата складання переліку осіб, що мають право на участь у зборах 

– станом на 24.00 год 19 липня 2017 р.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
4. Звіт комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «Львівське автотранспорт-

не підприємство 24656 «Богданівське».
5. Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товари-

ства «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» у 
зв’язку з його перетворенням в Товариство з додатковою відповідальністю 
«Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське».

6. Щодо вчинення дій задля завершення процедури перетворення 
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» та 
державної реєстрації припинення такої юридичної особи.

реєстрація учасників зборів проводитиметься в день та за місцем 
проведення зборів з 9.00 год. до 9.45 год. Для реєстрації акціонери повинні 
мати при собі паспорт, а представники акціонерів - паспорт та довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження 
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» за 
адресою: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11, у робочі дні з 10:00 год. до 
17:00 год. в приміщенні бухгалтерії, 3-й поверх, км. 3.6; а в день проведен-
ня загальних зборів — за місцем проведення зборів. Посадова особа това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– головний бухгалтер ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 
«Богданівське» Труш В.М. Довідки за телефоном: (032) 242-06-51. 

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від 
акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані рекомендованим 
листом за адресою 79056, м. Львів, вул.Богданівська, 11 не пізніше, як за 
20 днів до дня їх проведення.

Адреса веб-сайту ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 
«Богданівське», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://bogdanivske-
atp.bfg.lviv.ua/

дана публікація засвідчена підписом Голови Комісії з припинення 
(реорганізації) пат «львівське автотранспортне підприємство 24656 
«Богданівське» Кругловим сергієм степановичем.

до уваги акціонерів  
публічного акціонерного товариства  

«львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське»
(код ЄдрпоУ 03117613;  

місцезнаходження: 79056, м. львів, вул. Богданівська, 11)
повідомляємо вас, про те, що 25 липня 2017 р. о 12 00 год. 

у вестибюлі головного (адміністративного) корпусу на першому 
поверсі за адресою : 79056, м. львів, вул. Богданівська, 11 за 

наслідками завершення процедури перетворення  
пат «львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське»

відбудуться Установчі збори товариства з додатковою 
відповідальністю «львівське автотранспортне підприємство 24656 

«Богданівське» 
дата складання переліку осіб, що мають право на участь в установ-

чих зборах – станом на 24.00 год 19 липня 2017 р.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії установчих зборів ТДВ «Львівське 

автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське».
2. Обрання голови та секретаря установчих зборів ТДВ «Львівське авто-

транспортне підприємство 24656 «Богданівське». 
3. Затвердження регламенту роботи установчих зборів ТДВ «Львівське 

автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське».
4. Щодо створення ТДВ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 

«Богданівське» за наслідками завершення процедури перетворення (реор-
ганізації) ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданів-
ське».

5. Про місцезнаходження ТДВ «Львівське автотранспортне підприємство 
24656 «Богданівське».

6. Щодо статутного капіталу ТДВ «Львівське автотранспортне підпри-
ємство 24656 «Богданівське» та розподілу часток у ньому між учасниками 
товариства.

7. Затвердження статуту ТДВ «Львівське автотранспортне підприємство 
24656 «Богданівське» та визначення уповноваженої особи на підписання 
установчого документа.

8. Щодо обрання органів управління ТДВ «Львівське автотранспортне 
підприємство 24656 «Богданівське».

9. Щодо вчинення дій по державній реєстрації ТДВ «Львівське автотран-
спортне підприємство 24656 «Богданівське». 

реєстрація учасників установчих зборів проводитиметься в день та 
за місцем проведення зборів з 1100 год. до 1145 год. Для реєстрації акціо-
нери повинні мати при собі паспорт, а представники акціонерів - паспорт та 
довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення установчих зборів акціонери можуть ознайомитися 
з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження 
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» за 
адресою: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11, у робочі дні з 10:00 год. до 
17:00 год. в приміщенні бухгалтерії, 3-й поверх, км. 3.6; а в день проведен-
ня установчих зборів — за місцем проведення зборів. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – головний бухгалтер ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 
24656 «Богданівське» Труш В.М. Довідки за телефоном: (032) 242-06-51. 

Пропозиції щодо порядку денного установчих зборів, приймаються від 
акціонерів ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданів-
ське» у письмовій формі, які мають бути надіслані рекомендованим листом 
за адресою 79056, м. Львів, вул.Богданівська, 11 не пізніше, як за 20 днів 
до дня їх проведення.

Адреса веб-сайту ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 
«Богданівське», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного установчих збо-
рів ТДВ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське»: 
http://bogdanivske-atp.bfg.lviv.ua/

дана публікація засвідчена підписом Голови Комісії з припинення 
(реорганізації) пат «львівське автотранспортне підприємство 24656 
«Богданівське» Кругловим сергієм степановичем.

пУБлІЧне аКцІонерне товариство  
«лЬвІвсЬКе автотранспортне пІдприЄмство 24656 «БоГданІвсЬКе»
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повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлiЧне аКцiонерне 
товариство «смiлянсЬКий 
машиноБУдiвний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 14313725
3. Місцезнаходження 20700, м.Смiла,  

вул. Незалежностi (Ленiна), 67
4. Міжміський код, телефон 
та факс

04733-44378 04733-43374

5. Електронна поштова 
адреса

smz@smela.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

smilamash.emitents.net.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Повноваження Жовноватюк Олексiя Миколайовича були припиненi за 

рiшенням наглядової ради Товариства вiд 9.06.2017 р. з метою приведен-
ня кiлькiсного та якiсного складу правлiння у вiдповiднiсть до нової редакцiї 
статуту, в якiй скорочена чисельнiсть правлiння з 4 до 3 чоловiк. Повна 
назва посади - член правлiння. Займав цю посаду протягом 1 мiсяця. Про-
тягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду адвокат, помiчник народного депу-
тата. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.

Володiє часткою 0,00017% статутного капiталу, що складає 0,00023 % 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Непогашена судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня.
iii. підпис

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

 Голова 
правлiння

 Милько Олександр 
Сергiйович

 12.06.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариство 
«спецтеХсКло»

пУБлІЧне аКцІонерне товариство «спецтеХсКло», код за 
ЄДРПОУ 32743744, місцезнаходження: 85110, Донецька область, місто 
Костянтинівка, вул. Шмідта, 20, повідомляє про проведення загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 17 липня 2017 року о 12.00 за 
адресою: 85110, донецька область, місто Костянтинівка, вул. шмід-
та, 20, у приміщенні актового залу підприємства №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбудеться 17 липня 2017 року з 11.45 до 12.00 за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 липня 2017 
року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. 
4. Затвердження передавального акту.
5. Визначення уповноважених осіб, які повинні підписати установчі 

документи товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступ-
ника.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.aviaglass.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка. 
вул. Шмідта, 20 адміністративний корпус, приймальня №1, з понеділка 
по середу з 9:00 до 11:00, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з 
припинення Перова Л.І. Телефон для довідок: (05672) 2-13-24. 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцiонерне 
товариство 
«ЧернiГiвсЬКа 
КондитерсЬКа фаБриКа 
«стрiла»

2. Код за ЄДРПОУ 00382295
3. Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, вул. Комунальна, 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(04622) 26165 (04622) 26165 

5. Електронна поштова 
адреса

strila@utel.net.ua

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

www.strela.cn.ua

7. Вид особливої інформації відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ii. текст повідомлення
27.04.2017 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» 
було прийнято рiшення про змiну типу (найменування) Товариства з 
Публiчного акцiонерного товариства «Чернігівська кондитерська фабрика 
«Стріла» в Приватне акцiонерне товариство «Чернігівська кондитерська 
фабрика «Стріла» та про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 
викладення i затвердження його у новiй редакцiї (протокол загальних зборiв 
вiд 27.04.2017 року). Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридич-
них осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР) 
була здiйснена 02.06.2017 року 

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

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

Генеральний директор  Шалько Лiлiя Станiславiвна

пУБлІЧне аКцІонерне товариство 
«спецтеХсКло а»

пУБлІЧне аКцІонерне товариство «спецтеХсКло а», код 
за ЄДРПОУ 36934182, місцезнаходження: 85110, Донецька область, 
місто Костянтинівка, вул. Шмідта, 20, повідомляє про проведення за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 липня 2017 року о 12.00 
за адресою: 85110, донецька область, місто Костянтинівка, 
вул. шмідта, 20, у приміщенні актового залу підприємства №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбудеться 17 липня  2017 року з 11.45 до 12.00 за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 липня 2017 
року.

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. 
4. Затвердження передавального акту. 
5. Визначення уповноважених осіб, які повинні підписати установчі 

документи товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступ-
ника. 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.spectehsteklo.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
вул. Шмідта, 20, адміністративний корпус, приймальня №1, з понеділка 
по середу з 9:00 до 11:00, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з 
припинення Перова Л.І. Телефон для довідок: (05672) 2-13-24. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 14311614
3.Місцезнаходження: 49052, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-

25-03
5.Електронна поштова адреса: mail@aodaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
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

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження члена ревізійної комісії Карнова Димитрія Валентино-

вича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) достроково при-
пинено з 03.06.2017 року у зв'язку зі смертю. Дата вчинення дії -
12.06.2017р. (дата отримання Товариством копії Свідоцтва про смерть
Карнова Д.В.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0004%
на суму 30 грн. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на по-
саді - дев'ятнадцять років. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає. Замість особи, повноваження якої припинено, ніко-
го не обрано (не призначено).

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

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

2.
Голова правління Бобко В.А

13.06.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 25535920
3. Місцезнаходження: 49027, м.Днiпро, Дзержинського, буд.33-В
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562361360 0562361351
5. Електронна поштова адреса: pfb@a-teleport.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: pse.com.ua/infoEmit.php
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Зелiнську Любов Миколаївну звiльнено за власним бажанням з
12.06.2017 року з посади заступника генерального директора, до посадо-
вих обов`язкiв якого входить контроль за веденням професiйної дiяльнос-
тi та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi ( Наказ генерального
директора №23-К вiд 12.06.2017 року). Згоди на розкриття паспортних да-

них не отримано. Особа перебувала на посадi з 05.02.2016 року. Часткою
в статутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої осо-
би никого не призначено.

Бабак Сергiй Миколайович звiльнений за власним бажанням з
12.06.2017 року з посади внутрiшнього аудитора ПрАТ "ФБ "Унiверсальна"
(Наказ генерального директора №22-К вiд 12.06.2017 року). Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Особа перебувала на посадi з
31.03.2017 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої осо-
би никого не призначено.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Бутенко Денис Сергiйович

12.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(код ЄДРПОУ 13457132, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" відбу-
дуться "19" липня 2017 року за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, в підвальному приміщенні
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІ-
ВЕРМАГ".

Початок зборів о 14 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

13-00 до 13-45 год. "19" липня 2017 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "13" липня 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" про виконання рі-
шень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" від 06.04.2017 р.

5. Про затвердження передавального акту.

6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-
ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", яке є
правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКО-
ПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, кабінет №2 відділу торгівлі у ро-
бочі дні з 10-00 годин до 16-00 години (обідня перерва з 12.00 до 13.00 го-
дини) (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також
у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазна-
чаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та
по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи
надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів (та їх представників) з документами -  член комісії з при-
пинення Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для довідок
(05662)2-25-51.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
13457132.smida.gov.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника.

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

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

емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Укрпрофтур»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02605473

3. Місцезнаходження емітента 02002 м. Київ вул. Раїси Окiпної, 
буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 6504983 (067) 5685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ukrproftyr@ft.net.ua

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

http://www.ukrproftur.ua/

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 
02605473) повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi 
вiдбулись 05.04.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою 
радою ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Постанова № П-138-2 вiд 07.06.2017р.) було 
визначено 22.06.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам простих iменних 
акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 2112550,00 (два мiльйони сто два-
надцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень 00 копiйок. Строк виплати 
дивiдендiв власникам простих iменних акцiй: з 22.06.2017 р. по 05.10.2017 р. 
Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. 
Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

президент ____________ стрiлець сергiй миколайович

приватне аКцiонерне товариство «УКрпрофтУр»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

(далі - Товариство,  код ЄДРПОУ 00308554, місцезнаходження: Черні-
вецька обл., м. Чернівці, вул. В. Винниченка, б. 20), повідомляє, що
30.06.17 р. об 11.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. В.Винниченка, б.
20, 2 поверх, кабінет директора (б/н) відбудуться позачергові загальні
збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників
відбудеться в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10.30 до
10.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
в загальних зборах акціонерів, 26.06.17 р. 

Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голо-
сування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та
встановлення терміну повноважень лічильної комісії.  

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
4. Припинення повноважень члена комісії з припинення. 
5. Обрання члена комісії з припинення.
З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознай-
омитись за місцезнаходженням ПАТ "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" (м. Чернівці, вул.
В. Винниченка, 20, 2 поверх, кабінет директора) у робочі дні з 09.00 до
11.00 та в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами  - Голова
комісії з припинення товариства Піц І.М. Довідки за телефоном:  03722
(41107). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування,
згідно з порядком денним, http://prestige-inter.cv.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВIАКОНТРОЛЬ"
(код за ЄДРПОУ 14309497), місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул.

Бульварно-Кудрявська, 29-б, тел./факс (044) 484-63-79, e-mail: aviacon-
trol@kharkov.ukrtel.net, адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття ін-
формації: bgs.kh.ua/em/88-14309497.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
09.06.2017 рiшенням загальних зборів (протокол № 2 вiд 09.06.2017)

обрані на ті самі посади на 3 роки: Голова Наглядової ради Бабинiн Євген
Миколайович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.08733% на
суму 13091.50 грн., останнi 5 рокiв обіймав посаду голови наглядової ра-
ди; рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято загальними

зборами (протокол № 2 вiд 09.06.2017), рiшення про обрання Головою Наг-
лядової ради прийнято на засiданнi Наглядової ради (протокол № 07/17
вiд 09.06.2017), посадова особа є акцiонером; та Члени - Насвiщук Людми-
ла Анатолiївна, акцiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв обіймала
посаду заступника директора, посадова особа є представником акцiонера
ТОВ "Авiонiка-Капiтал"; Суровцева Людмила Валентинiвна, акцiями Това-
риства не володiє, останнi 5 рокiв обіймала посаду заступника директора
з комерцiйних питань, посадова особа є представником акцiонера ТОВ
"Авiонiка-Капiтал". Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспор-
тних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
мають. Директор Дубовський М.М. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДМИТРIВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ
ПIДПРИЄМСТВО" 

2. Код за ЄДРПОУ - 32454122
3. Місцезнаходження - 04050, Київ, Пимоненка, 13, корп. 5
4. Міжміський код, телефон та факс - 0442476954 0442476953
5. Електронна поштова адреса - 32454122info@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

09 червня 2017 року одноосiбним акцiонером ПРАТ "ДЗП" (у вiдповiд-
ностi до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства") прийнято рi-
шення про надання згоди на укладення ним значного правочину - Догово-
ру про надання кредитної лiнiї з ПАТ " Кредi Агрiколь Банк" на суму, що не
перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.

Вартiсть активiв ПРАТ "ДЗП" за даними фiнансової звiтностi за 2016р.
становить 23602 тис. грн., спiввiдношення вартостi послуг, що є предметом
правочину, до вартостi зазначених активiв ПРАТ "ДЗП" складає 64%.

Статутом ПРАТ "ДЗП" не визначенi додатковi критерiї для вiднесення
правочину до значного.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор Ли-
повяк Юрiй Григорович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 31530296
3. Місцезнаходження: 64102, Харкiвська обл., мiсто Первомайський,

Мiкрорайон 1/2, будинок 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 775-31-39 (057) 775-31-39
5. Електронна поштова адреса: alians_kharkov@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "АЛЬЯНС", оформленого Прото-

колом б/н вiд 13.06.2017 року, обрано на посаду Голови Наглядової ради
Товариства Гнiдченка Глiба Геннадiйовича, з 13.06.2017 року на строк три
роки. Протягом останнiх п'яти рокiв працював Головою Наглядової ради,
юрисконсультом, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Акцiями товариства не володiє. Згода фiзичної особи на розкриття
паспортних даних вiдсутня.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Лунiн Сергiй Володимирович 13.06.2017 р.

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ - 31530296ф
3. Місцезнаходження - 64102, Харкiвська обл., мiсто Первомайський,

Мiкрорайон 1/2, будинок 28
4. Міжміський код, телефон та факс - (057) 775-33-39 (057) 775-33-39
5. Електронна поштова адреса - alians_kharkov@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації - alyans.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЯНС" (далi - Товариство), офор-
мленого Протоколом № 1/17 вiд 19.04.2017 року, 12.06.2017 року прове-
дена державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань, а саме: змiнено тип Товариства
з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товарис-
тво, а також змiнено найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦI-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬЯНС" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "АЛЬЯНС".

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

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

2. Найменування посади - 
Голова правлiння 

Лунiн Сергiй Володимирович
12.06.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦИКОРІЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05528148
3. Місцезнаходження: 13224, Житомирська обл., Чуднівський район,  с.

Вільшанка, вул. Західна, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (04139) 2-13-65
5. Електронна поштова адреса: cikoriy@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 05528148.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

В Публічному акціонерному товаристві "Цикорій" (ПАТ "Цикорій") згідно
рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 09.06.2017 року)
відбулися наступні зміни у складі посадових осіб:

1) Поплавського Сергія Васильовича (паспорт: АН № 930917, виданий
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
обл. 23.12.2010 р.) переобрано на посаду Голови Правління ПРАТ "Цико-
рій" без обмеження строку повноважень - безстроково. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капі-
талі ПАТ "Цикорій" - 0%. Протягом останніх п'яти років Поплавський С.В.
обіймав цю ж посаду.     

2) Березовську Ларису Юріївну (паспорт: АМ № 022456, виданий Ле-
нінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.01.2002 р.) переоб-
рано на посаду члена Правління ПРАТ "Цикорій" без обмеження строку
повноважень - безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Цикорій" - 0%. Про-
тягом останніх п'яти років Березовська Л.Ю. обіймала цю ж посаду.     

3) Бистрицького Петра Олексійовича (паспорт: ВМ № 622834, виданий
Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській обл. 30.12.1998 р.) переоб-
рано на посаду члена Правління ПРАТ "Цикорій" без обмеження строку
повноважень - безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Цикорій" - 0%. Про-
тягом останніх п'яти років Бистрицький П.О. обіймав цю ж посаду.   

4) Припинені повноваження члена Правління Цапун Ірини Вікторівни
(паспорт: ВМ № 846518, виданий Чуднівським РВ УМВС України в Жито-
мирській обл. 19.05.2000 р.) в зв'язку зі змінами в Статуті Товариства що-
до кількісного складу Правління ПРАТ "Цикорій". Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПАТ
"Цикорій" - 0%. Строк, на якому посадова особа перебувала на посаді - з
11.06.2010 року. Цапун Ірину Вікторівну обрано членом Ревізійної комісії
ПРАТ "Цикорій" зі строком повноважень 3-и роки. Останні п'ять років Цапун
І.В. обіймала посаду члена Правління ПАТ "Цикорій". 

5) Припинені повноваження члена Правління Тимчик Наталії Михай-
лівни (паспорт: ВМ № 991405, виданий Чуднівським РВ УМВС України в
Житомирській обл. 02.03.2001 р.) в зв'язку зі змінами в Статуті Товариства
щодо кількісного складу Правління ПРАТ "Цикорій". Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі
ПАТ "Цикорій" - 0,005570%. Строк, на якому посадова особа перебувала
на посаді - з 23.05.2008 року. 

6) Носенко Ларису Іванівну (паспорт: АЕ № 504352, виданий Самарсь-

ким РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 10.02.1997 р.) пере-
обрано на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ Цикорій" зі строком пов-
новажень 3-и роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Цикорій" - 1,035218%. Протя-
гом останніх п'яти років Носенко Л.І. обіймала цю ж посаду. 

7) Припинені повноваження члена Наглядової ради юридичної особи -
Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчо-
вих концентратів" (ПРАТ "ДКХК") (код ЄДРПОУ 00374048, місцезнаходжен-
ня: 49800, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1) в зв'язку з вимогами
чинного законодавства України. Частка в статутному капіталі ПАТ "Цико-
рій" - 88,718695 %. Юридична особа - ПРАТ "ДКХК" була членом Наглядо-
вої ради ПАТ "Цикорій" з 23.05.2003 року.

8) Штефюк Валентину Антонівну (паспорт: АК № 527129, виданий Са-
марським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 10.05.1997 р.)
переобрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ Цикорій" зі строком
повноважень 3-и роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Цикорій" - 0,004509%.
Протягом останніх п'яти років Штефюк В.А. обіймала цю ж посаду. 

9) Шеремета Олексія Вікторовича (паспорт: АК № 980201, виданий Кі-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 26.06.2000 р.)
обрано членом Наглядової ради зі строком повноважень 3-и роки, як пред-
ставника юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Дніпро-
петровський комбінат харчових концентратів" (код ЄДРПОУ 00374048, міс-
цезнаходження: 49800, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1) - акці-
онера ПАТ "Цикорій". Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Цикорій" - 0%. Протягом
останніх п'яти років Шеремет О.В. обіймав посаду начальника юридичного
відділу Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат
харчових концентратів". 

10) Єщенко Любов Василівну (паспорт: АЕ № 798658, виданий Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 09.10.1997 р.) пере-
обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПРАТ Цикорій" зі строком пов-
новажень 3-и роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Цикорій" - 0,004509%. Протя-
гом останніх п'яти років Єщенко Л.В. обіймала цю ж посаду. 

11) Дубовиченко Антоніну Петрівну (паспорт: АЕ № 789299, виданий
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
обл. 17.09.1997 р.) переобрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ
Цикорій" зі строком повноважень 3-и роки. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі ПАТ "Ци-
корій" - 0,004509%. Протягом останніх п'яти років Дубовиченко А.П. обій-
мала цю ж посаду. 

12) Припинені повноваження члена Ревізійної комісії Лапшиної Раїси
Іванівни (паспорт: ВМ № 516681, виданий Чуднівським РВ УМВС України в
Житомирській обл. 13.03.1998 р.) за власним бажанням. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному ка-
піталі ПАТ "Цикорій" - 0,005570%. Строк, на якому посадова особа перебу-
вала на посаді - з 23.05.2003 року. 

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: 
Голова Правління С.В. Поплавський 09.06.2017 р.

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

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 31167067
3. Місцезнаходження 53200, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, 

будинок 56
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0(566)630-242 0(566)639-379

5. Електронна поштова 
адреса

denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz 

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

www.nrp.interpipe.biz

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

ii. текст повідомлення
Наказом Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» №176/ок вiд 09.06.2017 року 
Чаплигiну Вiкторiю Вiкторiвну (згоди на розкриття даних про особу не нада-
но) призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» з 12.06.2017 
року. Чаплигiну В.В. призначено на посаду головного бухгалтера на пiдставi 
її власноручної заяви. Чаплигiна В.В. не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має; акцiями емiтента не володiє. Чаплигiну В.В. призначено на посаду 
головного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» безстроково. Чаплигiна В.В. до призна-
чення на посаду головного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв посаду керiвника групи по облiку реалiзацiї та доходiв. 
Змiни у персональному складi посадових осiб ПрАТ «НРЗ» вiдбулися у 
зв’язку з необхiднiстю призначення головного бухгалтера.

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 Костенко Сергiй Олексiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.06.2017
(дата)

приватне аКцiонерне товариство  
«нiКополЬсЬКий ремонтний Завод»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №110, 14 червня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

"УНІВЕРСАЛ"
(код ЄДРПОУ 20504524, місцезнаходження: Україна, 72311, Запорізька

обл., місто Мелітополь, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок
100-А)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІ-
ВЕРСАЛ" відбудуться "28" липня 2017 року за адресою: Україна, 72311,
Запорізька обл., місто Мелітополь, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬ-
НИЦЬКОГО, будинок 100-А, кімната №1 у приміщенні кафе "Ланч".

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

10-00 до 10-45 год. "28" липня 2017 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "24" липня 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ"
про виконання рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕР-

САЛ" від 28.04.2017 р.
5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕР-
САЛ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомитися за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: 72311, Запорізька обл., м. Ме-
літополь, пр. Б. Хмельницького, 100-А, кабінет директора Товариства у ро-
бочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 11-30 год. до 12-30
год.), а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також у
місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазнача-
ються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи
надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів (та їх представників) з документами - член комісії з при-
пинення Малаков П. В.. Телефон для довідок: (0619) 43-03-68.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://www.yniversal.pat.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ"
повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший до-
кумент, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів -
належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Комісія з припинення ПрАТ "ВКФ "Універсал"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 14311614
3.Місцезнаходження: 49052, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-

25-03
5.Електронна поштова адреса: mail@aodaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
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

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження члена ревізійної комісії Карнова Димитрія Валентино-

вича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) достроково при-
пинено з 03.06.2017 року у зв'язку зі смертю. Дата вчинення дії -
12.06.2017р. (дата отримання Товариством копії Свідоцтва про смерть
Карнова Д.В.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0004%
на суму 30 грн. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на по-
саді - дев'ятнадцять років. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає. Замість особи, повноваження якої припинено, ніко-
го не обрано (не призначено).

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

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

2.
Голова правління Бобко В.А

13.06.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 25535920
3. Місцезнаходження: 49027, м.Днiпро, Дзержинського, буд.33-В
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562361360 0562361351
5. Електронна поштова адреса: pfb@a-teleport.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: pse.com.ua/infoEmit.php
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Зелiнську Любов Миколаївну звiльнено за власним бажанням з
12.06.2017 року з посади заступника генерального директора, до посадо-
вих обов`язкiв якого входить контроль за веденням професiйної дiяльнос-
тi та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi ( Наказ генерального
директора №23-К вiд 12.06.2017 року). Згоди на розкриття паспортних да-

них не отримано. Особа перебувала на посадi з 05.02.2016 року. Часткою
в статутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої осо-
би никого не призначено.

Бабак Сергiй Миколайович звiльнений за власним бажанням з
12.06.2017 року з посади внутрiшнього аудитора ПрАТ "ФБ "Унiверсальна"
(Наказ генерального директора №22-К вiд 12.06.2017 року). Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Особа перебувала на посадi з
31.03.2017 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої осо-
би никого не призначено.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Бутенко Денис Сергiйович

12.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(код ЄДРПОУ 13457132, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" відбу-
дуться "19" липня 2017 року за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, в підвальному приміщенні
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІ-
ВЕРМАГ".

Початок зборів о 14 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

13-00 до 13-45 год. "19" липня 2017 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "13" липня 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" про виконання рі-
шень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" від 06.04.2017 р.

5. Про затвердження передавального акту.

6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-
ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", яке є
правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКО-
ПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, кабінет №2 відділу торгівлі у ро-
бочі дні з 10-00 годин до 16-00 години (обідня перерва з 12.00 до 13.00 го-
дини) (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також
у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазна-
чаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та
по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи
надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів (та їх представників) з документами -  член комісії з при-
пинення Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для довідок
(05662)2-25-51.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
13457132.smida.gov.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника.

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

повідомлення
товариство З оБмеЖеною вІдповІдалЬнІс-

тю З ІноЗемними ІнвестицІями «цеппелІн 
УКраїна тов» (код за ЄДРПОУ: 30178004), надалі – Товариство, на 
виконання Пункту 1 статті 64 Розділу XI Закону України «Про акціонерні 
товариства» повідомляє про намір включити до статутного капіталу Това-
риства 123462538 (сто двадцять три мільйони чотириста шістдесят дві 
тисячі п’ятсот тридцять вісім) штук простих іменних акцій Приватного ак-
ціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція» (Код за ЄДРПОУ: 
19125402) в бездокументарній формі існування, що з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать товариству та його афілійованим особам, за на-
слідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих 

іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Укр-
цукортеплоізоляція».

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями 
«ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ» (код за ЄДРПОУ: 30178004) прямо не володіє 
простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства 
«Укрцукор теплоізоляція».

Афілійованій особі - Цеппелiн Iнтернешнл АГ (Zeppelin International AG) 
(Швейцарія) (Номер державної реєстрації - CHE-110.355.793) належить 
123462538 (сто двадцять три мільйони чотириста шістдесят дві тисячі 
п’ятсот тридцять вісім) штук простих іменних акцій Приватного акціонерно-
го товариства «Укрцукортеплоізоляція».

Генеральний директор ______________/Крайзель Хайко андреас/
підпис 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

"УНІВЕРСАЛ"
(код ЄДРПОУ 20504524, місцезнаходження: Україна, 72311, Запорізька

обл., місто Мелітополь, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок
100-А)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІ-
ВЕРСАЛ" відбудуться "28" липня 2017 року за адресою: Україна, 72311,
Запорізька обл., місто Мелітополь, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬ-
НИЦЬКОГО, будинок 100-А, кімната №1 у приміщенні кафе "Ланч".

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

10-00 до 10-45 год. "28" липня 2017 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "24" липня 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ"
про виконання рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕР-

САЛ" від 28.04.2017 р.
5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-

ження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕР-
САЛ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомитися за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: 72311, Запорізька обл., м. Ме-
літополь, пр. Б. Хмельницького, 100-А, кабінет директора Товариства у ро-
бочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 11-30 год. до 12-30
год.), а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також у
місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазнача-
ються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи
надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів (та їх представників) з документами - член комісії з при-
пинення Малаков П. В.. Телефон для довідок: (0619) 43-03-68.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://www.yniversal.pat.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ"
повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший до-
кумент, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів -
належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Комісія з припинення ПрАТ "ВКФ "Універсал"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 14311614
3.Місцезнаходження: 49052, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-

25-03
5.Електронна поштова адреса: mail@aodaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
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

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження члена ревізійної комісії Карнова Димитрія Валентино-

вича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) достроково при-
пинено з 03.06.2017 року у зв'язку зі смертю. Дата вчинення дії -
12.06.2017р. (дата отримання Товариством копії Свідоцтва про смерть
Карнова Д.В.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0004%
на суму 30 грн. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на по-
саді - дев'ятнадцять років. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає. Замість особи, повноваження якої припинено, ніко-
го не обрано (не призначено).

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

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

2.
Голова правління Бобко В.А

13.06.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 25535920
3. Місцезнаходження: 49027, м.Днiпро, Дзержинського, буд.33-В
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562361360 0562361351
5. Електронна поштова адреса: pfb@a-teleport.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: pse.com.ua/infoEmit.php
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Зелiнську Любов Миколаївну звiльнено за власним бажанням з
12.06.2017 року з посади заступника генерального директора, до посадо-
вих обов`язкiв якого входить контроль за веденням професiйної дiяльнос-
тi та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi ( Наказ генерального
директора №23-К вiд 12.06.2017 року). Згоди на розкриття паспортних да-

них не отримано. Особа перебувала на посадi з 05.02.2016 року. Часткою
в статутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої осо-
би никого не призначено.

Бабак Сергiй Миколайович звiльнений за власним бажанням з
12.06.2017 року з посади внутрiшнього аудитора ПрАТ "ФБ "Унiверсальна"
(Наказ генерального директора №22-К вiд 12.06.2017 року). Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Особа перебувала на посадi з
31.03.2017 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої осо-
би никого не призначено.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Бутенко Денис Сергiйович

12.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(код ЄДРПОУ 13457132, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" відбу-
дуться "19" липня 2017 року за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, в підвальному приміщенні
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІ-
ВЕРМАГ".

Початок зборів о 14 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з

13-00 до 13-45 год. "19" липня 2017 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "13" липня 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження

порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" про виконання рі-
шень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" від 06.04.2017 р.

5. Про затвердження передавального акту.

6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повнова-
ження щодо підписання установчих документів Товариства з додатковою
відповідальністю "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", яке є
правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКО-
ПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Дніпропетровська
обл., 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, кабінет №2 відділу торгівлі у ро-
бочі дні з 10-00 годин до 16-00 години (обідня перерва з 12.00 до 13.00 го-
дини) (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також
у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазна-
чаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та
по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій
(для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи
надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів (та їх представників) з документами -  член комісії з при-
пинення Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для довідок
(05662)2-25-51.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
13457132.smida.gov.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" повинні мати при со-
бі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може
ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника.

Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Люботинський хлiбозавод"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00381976

3. Місцезнаходження емітента 62433 Харкiвська обл., 
Харкiвський р-н, м. Люботин 
вул. Деповська, 127

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lxz@ft.net.ua

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

www.lhz.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Головний бухгалтер Устiменко Тетяна Борисiвна (пас-
порт: серiя МК № 056111 виданий Люботинським МВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 09.07.1996) призначено на посаду 08.06.2017р. згiдно 
наказу № 38-К вiд 08.06.2017 року, термiном - безстроково. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 
ТОВ «Автоком Iмпекс», головний бухгалтер.

Генеральний директор _______ пєрєпьолкiн олександр валерiйович

приватне аКцiонерне товариство 
“люБотинсЬКий ХлiБоЗавод”

повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів

прат «Кп в УКраїнІ»
повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КП В УКРАЇНІ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104,  

6-Й ПОВЕРХ
шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КП В УКРАЇНІ» повідомляє 
Вас, що 14 липня 2017 року о 12.00 годині за адресою: Україна,  
м. Київ, вУлиця КирилІвсЬКа, будинок 104, 6-й поверХ, зал для 
переговорів, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться 14 липня 2017 року з 11.30 год. до 11.55 
год. за адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 
6-Й ПОВЕРХ, зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, 
тобто на 24.00 год. 10 липня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-
нера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери то-
вариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з 
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного по-
відомлення до 13 липня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, 

з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за 
адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й 
ПОВЕРХ, приймальня Голови правління ПАТ «КП В УКРАЇНІ». Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бречко Воло-
димир Олександрович, Голова Наглядової ради ПРАТ «КП В УКРАЇ-
НІ».

14 липня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у міс-
ці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та 
у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

перелік питань, 
що виносяться на голосування

(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):
1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів ак-

ціонерів Приватного акціонерного товариства «КП В УКРАЇНІ».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових 

загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КП 
В УКРАЇНІ».

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «КП В УКРАЇНІ».

4. Затвердження плану роботи на 2017 рік .
5. Припинення повноважень Голови правління ПрАТ «КП В УКРАЇНІ»
6. Обрання Голови правління ПрАТ «КП В УКРАЇНІ»
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з обраним членом Нагля-
дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради Товариства

8. Уповноваження осіб на здійснення дій, щодо державної реєстрації 
змін до установчих документів Товариства

Також, з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, назначених на 14 липня 2017 р., з проектом рішень щодо 
кожного з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-
сторінці ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» за адресою: http://kp.ua/.

Телефон для довідок: (044) 205-43-01.
Голова правління  _________________ Богданова о.в.
прат «Кп в УКраїнІ» 

повідомлення  
про проведення позачергових  
загальних зборів акціонерів

приватне аКцІонерне товариство «Європей-
сЬКа страХова КомпанІя», код за ЄДРПОУ 32825387, міс-
цезнаходження: 03061, місто Київ, вул. Постова, будинок 56 (далі за тек-
стом – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних 
Зборів акціонерів, які відбудуться 30 червня 2017 року о 11 год. 00 хв. за 
адресою: 03061, місто Київ, вул. постова, 56.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 
10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем про-
ведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представ-
нику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику 
додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – 23 червня 2017 року.

порядок денний:
1. про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом 

викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції ста-
туту товариства. визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції статуту товариства та на здійснення дій з державної 
реєстрації статуту.

2. про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, 
які будуть вчинятися протягом 2017-2018 років.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.at-esk.com

З документами, пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів акці-
онери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 
03061, Україна, місто Київ, вулиця постова, будинок 56, попередньо по-
давши заяву про ознайомлення на ім’я Голови Правління Товариства за 
2 робочих днів до дати ознайомлення. 

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Голова Правління Слюсар Артем Васильович.

довідки за тел.: (044) 5012338 
Наглядова рада АТ«ЄСК».
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлiЧне аКцiонерне 
товариство 
"УКртелеКом"

2. Код за ЄДРПОУ 21560766
3. Місцезнаходження 01601 м. Київ бул. Т. Шевченка, 18
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 246-58-76 (044) 246-43-78

5. Електронна поштова 
адреса

ovelichko@ukrtelecom.ua

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

http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist

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

ii. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол №577 від 

09.06.2017р.) ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇН-
СЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходжен-
ня: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 (покупець), щодо купівлі-продажу 

облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму договору 80 
765,7305 тис. грн. та схвалено укладенні ПАТ «Укртелеком» правочини, 
щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

• договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД-459/2017 від 05.05.2017р., 
між ПАТ «Укртелеком» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖ-
НАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. 
Київ, вул. Андріївська, 4 (покупець), щодо купівлі-продажу облігацій внутріш-
ньої державної позики на загальну суму договору 100 992,20269 тис. грн.;

• договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД-471/2017 від 12.05.2017р. 
між ПАТ «Укртелеком» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖ-
НАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. 
Київ, вул. Андріївська, 4 (покупець), щодо купівлі-продажу облігацій вну-
трішньої державної позики на загальну суму договору 79 999,037 тис. грн.

Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, 
оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бе-
нефіціарного власника. 

Вартість активів ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2016р. за данними 
останньої річної фінансової звітності становила 13 001 245 тис. грн. Спів-
відношення суми коштів, що є предметом правочинів до вартості активів 
складає 2,013%.

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

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

2. Найменування посади
Директор ПАТ "Укртелеком" (підпис) Курмаз Ю.П.

М.П. 2017.06.12

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 
"сУмиХiмпром"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Наказом №157 вiд 12.06.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 

правочину, а саме:
укладення Додаткової угоди №13 вiд 12.06.2017 до Договору №ТП-ПР-

7048/2013 на постачання природного газу за регульованим тарифом вiд 
20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб непобутових 
споживачiв) мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» стосов-
но постачання природного газу. Загальна вартiсть Договору №ТП-ПР-
7048/2013 на постачання природного газу за регульованим тарифом вiд 
20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб непобутових 
споживачiв) орiєнтовно складає 2935276,6324 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 268%.

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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.06.13
(дата)

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

емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Укрпрофтур»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02605473

3. Місцезнаходження емітента 02002 м. Київ вул. Раїси 
Окiпної, буд. 2

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (067) 6504983 (067) 5685825
5. Електронна поштова адреса емітента ukrproftyr@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://www.ukrproftur.ua/

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

Посадова особа Член правлiння Климець Iван Олексiйович (паспорт: 
серiя СР номер 091017 виданий Сарненським РВ УМВС України в 
Рiвненськiй областi, 02.11.1996) обрано на посаду 07.06.2017р. рiшенням 

Наглядової ради (Постанова № П-138-3 вiд 07.06.2017р.), термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: головний юрисконсульт ПрАТ «РIВНЕТУРИСТ», за-
ступник Голови Правлiння ПрАТ «РIВНЕТУРИСТ». 

Посадова особа Член правлiння Давидюк Андрiй Сергiйович (паспорт: 
серiя МС номер 708160 виданий Лановецьким РВ УМВС України в 
Тернопiльськiй областi, 18.07.2000) обрано на посаду 07.06.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № П-138-3 вiд 07.06.2017р.), термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: комендант Рiвненського центру професiйно-технiчної 
освiти ДСЗ, Голова Правлiння ПрАТ «КIРОВОГРАДТУРИСТ», Начальник 
вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ «УКРПРОФТУР»; заступник Голови 
Правлiння ПрАТ «ЛЬВIВТУРИСТ»; заступник начальника вiддiлу майнових 
питань та маркетингу ПрАТ «УКРПРОФТУР»; начальник вiддiлу маркетингу 
ПрАТ «УКРПРОФТУР»; начальник управлiння маркетингу та розвитку туриз-
му ПрАТ «УКРПРОФТУР».

президент ____________  стрiлець сергiй миколайович

приватне аКцiонерне товариство «УКрпрофтУр»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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рынок акций Украины начал торговую 
неделю умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедель-
ник умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
повысился на 0,46% - до 1025,58 пункта, индекс ПФТС  – 
на 0,05%, до 283,69 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,14 млн грн, в том чис-
ле акциями 3,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 35,9 млн грн, в 
том числе акциями – 0,3 млн грн.

В индексной корзине УБ подорожали бумаги Райф-
файзен Банка Аваль (+1,42%) и «Укрнафты» (+0,53%).

Снизились в цене акции «Мотор Сичи» (-0,7%), «Дон-
бассэнерго» (-0,46%) и «Центрэнерго» (-0,06%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+0,29%) и «Центрэнерго» (+0,19%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник снизился на 1,59% - до 629,28 пункта при 
объеме торгов 3,4 млн злотых (23,8 млн грн).

Среди индексных акций подешевели бумаги «Керне-
ла» (-4,16%), KSG Agro (-2,6%) и «Астарты» (-0,27%).

Подорожали акции Coal Energy (+3,19%), «Милкилен-
да» (+1,08%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).

еврокомиссия готова к переговорам по 
Brexit и ждет сигналов из лондона

В Еврокомиссии в понедельник подтвердили готов-
ность Брюсселя к переговорам с Лондоном о Brexit.

«Всем переговорам свойственно иметь некую зону 
неопределенности. Могу вас заверить, что мы к ним го-
товы. У нас есть руководящие принципы, основанные на 
мнениях государств-членов ЕС. И Мишель Барнье - 
опытнейший переговорщик. Я полагаю, он сумел также 
окружить себя сотрудниками высокого класса. И все мы 
подходим к этому вопросу с наилучшими намерениями», 
- сказал член Еврокомиссии по политике соседства Йо-
ханнес Хан на пресс-конференции в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос о неопределенной обстанов-
ке вокруг переговоров о Brexit после состоявшихся в Ве-
ликобритании парламентских выборов.

«Мы хотим найти почву для согласия в наиболее дру-
жественной обстановке и в рамках очень конструктивно-
го сотрудничества с Соединенным Королевством», - до-

бавил Й.Хан.
Позднее в понедельник многочисленные вопросы о 

Brexit задавались на ежедневном брифинге Европей-
ской комиссии в Брюсселе.

«Что касается дат (переговоров - ИФ), никаких спеку-
ляций, пожалуйста. Это начнется, когда начнется», - за-
явил официальный представитель ЕК Александр Вин-
терштейн.

«Мы полностью готовы и подготовлены, сверхподго-
товлены, чтобы начать переговоры. Но сначала состоят-
ся дискуссии логистического характера - переговоры о 
переговорах», - объяснил пресс-секретарь.

Он выразил надежду, что этот этап начнется очень 
скоро, может быть, на текущей неделе. «А после посмо-
трим, что будет происходить после», - сказал А.Винтер-
штейн.

На вопрос об озвученной ранее в Брюсселе дате на-
чала переговоров 19 июня, представитель ЕК ответил: 
«Мы не назначали дату. Мы в распоряжении британского 
правительства, чтобы начать дискуссии. Сначала - дис-
куссии об аспектах организационного и логистического 
характера. И потом, когда это будет сделано, дискуссии 
по существу».

А.Винтерштейн повторил, что сейчас не может назы-
вать никаких контрольных дат.

инфляция в великобритании в мае 
ускорилась до 2,9%, максимума с июня 2013 г

Потребительские цены в Великобритании в мае 2017 
года увеличились на 2,9% относительно того же месяца 
прошлого года, темпы роста были максимальными с 
июня 2013 года, свидетельствуют данные Национально-
го статистического управления (ONS) страны.

В апреле инфляция в Великобритании составила 
2,7%.

Эксперты, опрошенные Dow Jones, в среднем прогно-
зировали сохранение темпов роста потребительских цен 
в мае на уровне 2,7%.

Индекс CPI Core, не учитывающий цены на продукты 
питания, алкоголь, табак и энергоносители, увеличился 
в мае на 2,6% в годовом выражении, что является мак-
симальным скачком с ноября 2012 года, после роста на 
2,4% месяцем ранее.

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 «олiмп»

2. Код за ЄДРПОУ 31500999
3. Місцезнаходження 03680, мiсто Київ, проспект Перемо-

ги, будинок 53-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0443924821 0443924821
5. Електронна поштова адреса lawyer@olimp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://olimp.prat.ua/

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

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОЛIМП» 12.06.2017 р. прийнято рiшення укласти з ПРИВАТНОЮ 
КОМПАНIЄЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТАЙВЕСТ ЛIМIТЕД» 
(TAYVEST LIMITED) договiр позики, вiдповiдно до умов якого Товариство має 
отримати позиковi кошти у розмiрi 2 000 000,00 долл. США, що дорiвнює 52 
249 518,00 грн. за офiцiйним курсом НБУ на 12 червня 2017 року, з платою за 
надання кредиту 5% рiчних, на дворiчний строк. Вартiсть активiв ПрАТ 
«ОЛIМП» за даними останньої фiнансової звiтностi дорiвнює 306828.8 тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ОЛIМП» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 17.03 вiдсотки.

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 Усачов Микола Олегович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 12.06.2017

(дата)

НОВИНИ
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НОВИНИ

Повышение потребительских цен в Великобритании в 
мае по сравнению с предыдущим месяцем составило 
0,3% после подъема на 0,5% в апреле.

Усиление роста потребительских цен в Великобрита-
нии, частично обусловленное ослаблением фунта стер-
лингов, оказывает давление на потребительские расхо-
ды, поскольку доходы британцев увеличиваются гораздо 
более слабыми темпами, отмечают эксперты.

Как сообщалось, рост ВВП Великобритании в I квартале 
2017 года замедлился до 0,2% с 0,7% в IV квартале. Потре-
бительские расходы в январе-марте увеличились на 0,3%.

Розничные цены (индекс RPI) увеличились на 3,7% за 
год и на 0,4% за месяц (в апреле - соответственно на 
3,5% и 0,5%). Именно индекс RPI используется британ-
скими работодателями при ведении переговоров о зар-
плате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана 
с учетом затрат на жилье в RPI, а также разными весами 
авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 
2,1% в годовом выражении, алкоголь и табак - на 4,9%, 
одежда и обувь - на 3,1%. Цены на транспортные услуги 
подскочили на 4,7%, образовательные - на 4,3%.

Также ONS сообщило во вторник, что темпы роста цен 
на жилье в Великобритании в апреле ускорились до 
5,6% в годовом выражении по сравнению с 4,5% меся-
цем ранее. В Лондоне жилье подорожало на 4,7%.

Курс фунта к доллару США подскочил выше $1,27 по-
сле публикации данных об инфляции, к 11:55 мск пара 
фунт/доллар торговалась на уровне $1,2698 по сравне-
нию с $1,2659 на закрытие предыдущей сессии.

дефицит бюджета сша в мае вырос  
в 1,7 раза, за 8 месяцев фингода - на 6,8%
Дефицит госбюджета США в мае составил $88,426 млрд, 

что на 68,4% выше показателя за тот же месяц прошлого 
года ($52,507 млрд), сообщило министерство финансов 
страны.

Доходы бюджета увеличились на 7% - до $240,418 млрд.
При этом расходы подскочили на 18,7% и достигли 

$328,844 млрд, в том числе из-за повышения затрат на 
программу медицинской помощи нуждающимся Medicaid 
(на 3%) и на оборону (на 17%).

За восемь месяцев 2017 финансового года, который на-
чался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо 
бюджета США выросло на 6,8% и составило $432,853 млрд 
по сравнению с $405,413 млрд за сопоставимый период 
годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фин-
года повысился на 1,4% - до $2,169 трлн. В то же время 
затраты увеличились на 2,3% и превысили $2,602 трлн, 
что обусловлено, в частности, ростом процентных пла-
тежей по госдолгу (на 14%).

С корректировкой на календарный фактор (смещение 
дат платежей и/или налоговых выплат) дефицит в ми-
нувшем месяце составил $98 млрд против $92 млрд в 
мае прошлого года, а в текущем фингоду - $473 млрд.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) США в конце 
января пересмотрело прогноз дефицита бюджета стра-
ны в 2017 фингоду до $559 млрд (или 2,9% ВВП) по 
сравнению с прежней оценкой в $594 млрд.

Дефицит госбюджета США по итогам 2016 финансо-

вого года, который завершился 30 сентября, увеличился 
впервые за пять лет - на треть, достигнув $585,646 млрд, 
свидетельствуют пересмотренные данные Минфина.

Таким образом, он повысился до 3,2% ВВП по сравне-
нию с 2,4% ВВП в предшествующем году. Рост данного 
показателя произошел впервые с 2009 года.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в 
США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максималь-
ный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета Соединенных 
Штатов за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

минфин сша предложил масштабные изме-
нения регулирования в финансовой отрасли

Министерство финансов США в понедельник обнаро-
довало многочисленные рекомендации, касающиеся из-
менения регулирования финансовой отрасли и учиты-
вающие целый ряд пожеланий Уолл-стрит, пишет The 
Wall Street Journal.

При этом предложения Минфина во многом расходят-
ся с законопроектом Республиканской партии Financial 
Choice Act, который Палата представителей Конгресса 
США одобрила в прошлый четверг.

На данный момент документ Минфина - наиболее де-
тальное воплощение предвыборных обещаний прези-
дента США Дональда Трампа о дерегулировании в фин-
секторе. Рекомендации затрагивают широкий спектр 
вопросов - от ипотечного кредитования до торговых опе-
раций крупных банков. В дальнейшем от Минфина ожи-
даются дополнительные рекомендации для управляю-
щих компаний и страховщиков.

Администрация США утверждает, что принятые при 
предыдущем президенте Бараке Обаме правила, вклю-
чая закон США о финансовой реформе 2010 года (закон 
Додда-Фрэнка) излишне ужесточают регулирование фи-
нансовой отрасли, что препятствует нормальному функ-
ционированию и росту экономики.

«Мы попытались найти правильное соотношение 
между удалением ненужных обременительных правил и 
ограждением налогоплательщиков от рисков», - заявил 
министр финансов США Стивен Мнучин.

Доклад Минфина был тепло принят представителями 
финансовой отрасли и республиканцами, но его резко 
раскритиковали многие демократы и организации по за-
щите прав потребителей.

Для реализации некоторых из рекомендаций Минфи-
на потребуется одобрение их Конгрессом: например, в 
случае освобождения небольших банков от действия 
«правила Волкера» (запрет на торговые операции фин-
компаний с использованием собственных средств - 
proprietary trading) или ограничения полномочий Депар-
тамента по защите прав потребителей.

Для других изменений потребуется виза чиновников, ко-
торые еще не были назначены администрацией США и 
вряд ли будут назначены в ближайшие месяцы. Кроме 
того, большинство рекомендаций Минфина должны быть 
утверждены Федеральной резервной системой (ФРС) и 
Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC).

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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