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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту 2) пункту 4 гла-
ви 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій та їх обігу, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948 (із змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від Публічного 
акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК», код за 
ЄДРПОУ: 23362711, 04070, м. Київ, Контрактова площа, 
10А, на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку 
з анулюванням викуплених емітентом облігацій (серія А), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія а) пу-
блічного акціонерного товариства «дІамантБанК». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія А) Пу-
блічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» від 
31 липня 2014 року №113/2/2014, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата ви-
дачі 20 серпня 2015 року, анульовано – розпорядження 
№ 359-Кф-С-о від 04 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013  року за № 822/23354 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих прат «енергія-Інвест» (прову-
лок Тбіліський, 4/10, м. Київ, 03055, код за ЄДРПОУ: 
24220539) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Енергія-Інвест» – розпорядження № 553-Кф-З 
від 04 грудня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«06» грудня 2017 року.

06.12.2017 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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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 
"УКртранСГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)461-28-23 (044)461-20-95
5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utg.ua

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

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далi – 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або Товариство) 04 грудня 2017 року отримало 

вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi - Компанiя) Рiшення 
акцiонера №143 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА вiд 
01.12.2017 про змiну складу посадових осiб, а саме про обрання члена 
Правління, Віце-Президента Товариства.

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пункту 10.16 Статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повнова-
ження Загальних Зборiв Товариства.

Вiдповiдно до пунктiв 10.2.27 Статуту Товариства до виключної 
компетенцiї Загальних Зборiв Товариства належить обрання та припинен-
ня повноважень членiв Правлiння (як в цiлому Правлiння так i окремих 
членiв), в тому числi Президента, Першого Вiце-Президента та Вiце-
Президентів. 

Вiдповiдно до пункту 11.4 Статуту Товариства строк повноважень 
членiв Правлiння визначається Загальними Зборами.

Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили, зокрема:
обрати Хоменка Андрія Івановича членом Правління, Віце-Президентом 

Товариства з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та 
капітального будівництва строком на 1 (один) рік.

Хоменко Андрій Іванович акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 02.2008-09.2011 – Гене-
ральний директор Державного підприємства «Науково-виробничий комп-
лекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»; 12.2011-04.2013 – радник 
в дирекції Представництва акціонерного товариства «Група «Енергетич-
ний стандарт»; 04.2013-04.2015 – генеральний директор в дирекції  
ТОВ «Енерджи Стернард Індастриз»; 07.2015-05.2017 – радник генерального 
директора ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Химко мирослав петрович
тимчасово виконуючий 
обов'язки президента

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 04.12.2017
(дата)

до УваГи аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КиЇвХІмпоСтаЧ», 

(код ЄДРПОУ 05539123)
Місцезнаходження:  

Україна, 04073, м. Київ, ВУЛ.МАРКА ВОВЧКА, будинок 14
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ»,  
код ЄДРПОУ 05539123 (надалі – Товариство).

місце реєстрації учасників та місце проведення позачергових за-
гальних зборів: 

Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.2 (літера А); 3 поверх, кон-
ференц зал.

дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представ-
ників) для участі

у позачергових загальних зборах: 
10 січня 2018 року; з 11.00 год. до 11.50 год. 
дата та час відкриття позачергових загальних зборів: 
10 січня 2018 року о 12.00 год. 
дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у по-

зачергових загальних зборах: 
03 січня 2018 року (станом 24 годину). 

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів Товариства. 
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
6. Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
8. Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з новими членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб – сайті за адресою 
http://05539123.smida.gov.ua/

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових за-
гальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для пред-
ставників юридичних та фізичних осіб). 

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14, ПрАТ «Київхімпос-
тач» (виконавчий орган), у період з дати надіслання даного повідомлення 
по 10 січня 2018 р. у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а в день проведення 
загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення з 
матеріалами/документами акціонер повинен надати на ім’я Товариства 
письмову заяву. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є Генеральний директор – Бубон Олександр Петрович.

телефон для довідок: (044) 281 42 12.
наглядова рада прат «КиЇвХІмпоСтаЧ»

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» 
2. Код за ЄДРПОУ 00158592, 
3. Місцезнаходження 04053 Київ вул. Січових стрільців 77
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 484-02-50,
5. Електронна поштова адреса info@ukrgazproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації ukrgazproekt.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

рiшення Наглядової ради вiд 01.11.2017 року в звязку зi звiльненням 
особи. Посадова особа Адвена Iгор Миколайович який займав посаду 

Член Правлiння, припинила повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки 8 мiсяцiв. 
Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припи-
нено. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2.Голова правління Вархола М.Я.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 01.11.2017
(дата) 

пат «УКрГаЗпроеКт»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтаваКУльтторГ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Полтавакультторг»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-84-44, (0532) 66-84-44
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сер-

тифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного 
пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Дата вчинення дії - 05.12.2017р. Прізвище, ім'я, по батькові власника 

акцій - Гонтар Леонід Олексійович. Афілійованих осіб не має.
Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства - 

05.12.2017р.
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з днем набуття, 
складає 0 (нуль) гривень 59коп. за одну акцію.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття 
права власності на домінуючий контрольний пакет акцій - 0,53%.; Розмір 
частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права влас-
ності на домінуючий контрольний пакет акцій - 97,49%

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

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

2. директор  Ємець а. м.
06.12.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«дIвI БанК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ДIВI БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол №123 вiд 01.12.2017 р.) 

прийняла рiшення про припинення повноважень Гульман Вiкторiї 
Анатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посадi 
Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння на пiдставi її заяви про 
звiльнення за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi емiтента 
Гульман В.А. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Гульман В.А. перебувала на посадi Заступника Голови 
Правлiння з 02.04.2015 р. по 01.12.2017 р., а на посадi члена Правлiння з 
18.04.2014 р. по 01.12.2017 р. Замiсть посадової особи, повноваження 
якої припинено, нiкого не призначено.

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

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

Голова правління 
пат «дІвІ БанК»  а.м. Бузілов

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «дIГ»

2. Код за ЄДРПОУ 23189879
3. Місцезнаходження 69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана, 

буд. 3, оф. 14
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 28-74-47 (0612) 28-74-47
5. Електронна поштова адреса deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

deg.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв АТ «ДIГ» (далi - Товариство) було 

прий нято рішення виплатити дивіденди. Дата прийняття загальними збо-
рами акціонерного товариства рішення про виплату дивiдендiв – 03 груд-
ня 2017 р.; дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивiдендiв – 18 грудня 2017 р.; розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті 
вiдповiдно до рішення загальних зборів – 997,5 тис. грн.; строк виплати 
дивiдендiв - з 19 грудня 2017 р. до 03 червня 2018 р.; спосіб виплати 
дивiдендiв - безпосередньо акціонерам; порядок виплати дивідендів - ви-
плата всієї суми дивідендів у повному обсязі.

З питань виплати дивiдендiв звертатися за місцезнаходженням Това-
риства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, 3, оф. 14, тел. (0612) 28-74-47), 
вiдповiдальна особа – Кац О.О.

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 Кац о.Б.
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.12.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКрпапІрпром»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації ( інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента.

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне това-
риСтво «УКрпапІрпром»

2. Код за ЄДРПОУ : 16464888
3. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 517-41-72, 517-64-10
5. Електронна поштова адреса емітента: papir@naverex.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації : 16464888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

1. Наказом № 11-к від 05.12.2017р. призначено генеральним дирек-
тором Штоюнду Діану Олегівну з 05.12.17р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій у статут-
ному капіталі товариста (0%), паспорт серія КС № 579823, виданий Дро-
гобицьким МРВ УМВС України у Львівській обл. 16.06.2007р. Штоюнда 
Діана Олегівна протягом останніх 5 років перебувала на посадах: з 
16.02.2010-12.08.2014рр. керівником проекту в ТОВ «Вітекс Україна»; з 
19.08.2014-31.03.2015рр. провідним закупником департаменту закупі-
вель в ТОВ «Торговий дім «Практікер Україна»; з 06.10.2015-
31.08.2016рр. заступником комерційного директора, комерційним ди-
ректором в ТОВ «Торговий дім «Практікер Україна». Призначена на 
посаду генерального директора ПрАТ «Укрпапірпром» на невизначений 
термін.

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

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

Генеральний директор  Штоюнда д.о.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №233, 7 грудня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

повідомлення про виникнення особливої інформації 

прат «БелКом».
І.Загальні відомості. 1.Повне найменування Емітента: Приватне акці-

онерне товариство «Белком». 2.Код за ЄДРПОУ 31248114. 3. Місцезнахо-
дження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, вул. Б.Хмельницького,5. 
4.Міжміський код, телефон та факс: (0456)335025. 5.Електронна поштова 
адреса office@belcom.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: belcom.ua. 
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

ІІ. текст повідомлення. В зв’язку з виходом на пенсію за віком звіль-
нено з посади головного бухгалтера Півня Бориса Михайловича, який пе-
ребував на посаді з 2002 р. Згідно наказу по Товариству № 56к від 
06.12.2017 р. на посаду головного бухгалтера призначено Мороза Андрія 
Олександровича. Попередні посади, яки обіймала посадова особа: голо-
вний бухгалтер ФОП Мілонова Тетяна Олександрівна, головний бухгалтер 
ТОВ «Белвест». Обов»язки визначені посадовою інструкцією та Статутом. 
Призначений на посаду до відкликання. Усі посадові особи непогашених 
судимостей за посадові та корисливі злочини не мають, часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіють. Паспортні дані вищевказаних осіб не 
розголошуються, оскільки згоди на розкриття такої інформації від вказа-
них осіб отримано не було. 

ІІІ.підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. виконавчий директор а.в. Швець.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСьКий БУдІвельно - 

ІнвеСтицІйний БанК»
повідомлення про виникнення особливої інформації

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

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

Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство 
«Український будівельно - інвес-
тиційний банк»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р л.Українки, 30-в 
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 494 02 28
Електронна поштова адреса: shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформаціїї

https://ubib.com.ua/about/
emitents

Вид особливої інформації  відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі - Банк) 

06.12.2017 р. прийнято рішення про:
звільнення директора департаменту фінансового моніторингу Тамра-

зян Гоар Азатовни з займаної посади 29 грудня 2017 року та виведення зі 
складу Правління Банку (на підставі заяви про звільнення). Посадова осо-
ба не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Пакетом акцій Бан-
ку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На зазначеній посаді (члена правління) директор департаменту 
фінансового моніторингу Тамразян Г.А. перебувала з 20.07.2016. Нагля-
довою радою замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

Голова правління
ат «Укрбудінвестбанк»  в.п.Качуровський
М.П.  06.12.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«елеКтромотор»

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

"Електромотор"
2. Код за ЄДРПОУ 05757966
3. Місцезнаходження 36008, м.Полтава, 

вул.Європейська,155
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0532) 63-32-46 ( 0532) 63-65-33

5. Електронна поштова 
адреса

emplan@elmotor.com.ua

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

www.elmotor.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
28 листопада 2017року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «Електромотор» (протокол №34) прийнято рiшення про змiну типу 
Товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство та змiну най-
менування Товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР - 04.12.2017р. Повне най-
менування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне акцiонерне това-
риство «ЕЛЕКТРОМОТОР». Повне найменування акцiонерного товари-
ства пiсля змiни – Приватне акцiонерне товариство «ЕЛЕКТРОМОТОР».

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

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

2. Найменування посади Юренков В.М.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 05.12.2017

(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КомерцІйний БанК «фІнанСовий партнер»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 38322199)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний БанК «фІ-
нанСовий партнер» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 38322199, міс-
цезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Лук’янівська, будинок 1, оголошує про про-
ведення 22 грудня 2017 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 
за адресою: 01034, м. Київ, вул. володимирська, будинок  23-а, кімната 7.

Початок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
22 грудня 2017 року о 11-00. Реєстрація учасників позачергових Загальних 
зборів акціонерів відбудеться 22 грудня 2017 року з 10-00 до 11-00 за 
адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 23-А, кімната 7. 
Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів було 
прийняте на засіданні Спостережної ради ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» (Протокол від 06.12.2017 р.).

Дата складання переліку акціонерів (дата обліку), які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, на 24 годину 
18  грудня 2017 року.

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-

нерів.
3. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

4. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення 
перетворення.

5. Про створення комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСО-
ВИЙ ПАРТНЕР». Обрання Голови та членів комісії з припинення (пере-
творення) та надання їй повноважень щодо управління справами Товари-
ства під час перетворення.

6. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голо-
сували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСО-
ВИЙ ПАРТНЕР».

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», 
що припиняється шляхом перетворення на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється шляхом перетворення.

Для реєстрації та участі у зборах, власникам акцій необхідно пред’явити 
паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, 
засвідчене згідно вимог чинного законодавства, та паспорт.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, можливо за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 
будинок 23-А, кімната 7, у робочі дні та в робочий час (з 9-00 до 18-00 год.), а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою 
особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Голова Правління Адамчук Ольга Дмитрівна.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
приватне акціонерне товариство «волиньоБленерГо»
2. Код за ЄДРПОУ 00131512
3. Місцезнаходження 43000 м. Луцьк вул. Єршова, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 78 05 12 (0332) 78 75 19
5. Електронна поштова адреса jurist4@energy.volyn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://energy.volyn.ua/activity/
specialinfo.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за 

ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6 

04.12.2017 припинено 
повнова-

ження

Голова 
Наглядової 

ради

Крупко 
Володимир 
Петрович

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прото-
колу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 
№ 23 від 04.12.2017 р.
Посадова особа Крупко Володимир Петрович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 міс. 

04.12.2017 припинено 
повнова-

ження

Член 
Наглядової 

ради

Хворостяний 
Олексій 

Федорович

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прото-
колу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 
№ 23 від 04.12.2017 р.
Посадова особа Хворостяний Олексій Федорович (особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 міс. 

04.12.2017 припинено 
повнова-

ження

Член 
Наглядової 

ради

Марчук 
Любов 

Сергіївна

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прото-
колу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 
№ 23 від 04.12.2017 р..
Посадова особа Марчук Любов Сергіївна (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 міс. 
04.12.2017 обрано Член 

Наглядової 
ради

Крупко 
Володимир 
Петрович

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Позачерговими загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» № 23 від 
04.12.2017 р.
Крупко Володимир Петрович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), обраний на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: не визначений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 
12.12.2011  – по теперішній час місце роботи - ТОВ «УКРІСТГАЗ», займа-
на посада – директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «УКРІСТГАЗ», що є власником 357 957 002 штук 
простих іменних акцій, емітованих Приватним акціонерним товариством 
«Волиньобленерго».
Не є незалежним директором. 
04.12.2017 обрано Член 

Наглядової 
ради

Марчук 
Любов 

Сергіївна

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Позачерговими загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» № 23 від 
04.12.2017 р.
Марчук Любов Сергіївну (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних ), обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: не визначено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 11.2010-
01.2013 – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 
займана посада - заступник директора Департаменту юридичного забез-
печення; 01.2013-07.2013 – Секретаріат Кабінету Міністрів України, зай-
мана посада - радник Віце-прем’єр-міністра; 09.2013-05.2014 – 
ПАТ «КРИМТЕЦ», займана посада - радник генерального директора по 
правовим та корпоративним питанням; 05.2014 - 06.2016 - радник гене-
рального директора з правових та корпоративних питань ПАТ «Волинь-
обленерго» 06.2016  - по сьогодні - голова Представництва ПрАТ «Волинь-
обленерго» у місті Києві.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «УКРІСТГАЗ», що є власником 357 957 002 штук 
простих іменних акцій, емітованих Приватним акціонерним товариством 
«Волиньобленерго».
Не є незалежним директором. 
04.12.2017 обрано Член 

Наглядової 
ради

Хворостяний 
Олексій 

Федорович

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 

приватне аКцІонерне товариСтво
«волиньоБленерГо»
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Рішення про обрання прийнято Позачерговими загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» № 23 від 04.12.2017 р..
Хворостяного Олексія Федоровича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: не визначено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 03.10.2012-
14.01.2014 – ПАТ «Закарпаттяобленерго», займана посада - помічник ге-
нерального директора з координаційних питань. 15.01.2014 р.- по тепе-
рішній час - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ», 
займана посада - заступник директора з постачання електричної енергії.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «УКРІСТГАЗ», що є власником 357 957 002 штук 
простих іменних акцій, емітованих Приватним акціонерним товариством 
«Волиньобленерго».
Не є незалежним директором. 
04.12.2017 обрано Член 

Наглядової 
ради

Матвєєнко 
Григорій 

Миколайович

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Позачерговими загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» № 23 від 04.12.2017 р.
Матвєєнко Григорія Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних ), обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: не визначено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
З 12.12.2011 – по теперішній час - ТОВ «УКРІСТГАЗ». Займана посада – 
головний юрисконсульт.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «УКРІСТГАЗ», що є власником 357 957 002 штук 
простих іменних акцій, емітованих Приватним акціонерним товариством 
«Волиньобленерго».
Не є незалежним директором. 
04.12.2017 обрано Член 

Наглядової 
ради

Уманська 
Олена 

Петрівна

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами 
акціо нерів ПрАТ «Волиньобленерго» 04.12.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» № 23 від 04.12.2017 р.
Уманська Олена Петрівна (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних ) обрана на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: не визначено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: З 22.04.2011 року 
по 31.10.2016 року - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», директор.
З 01.11.2016 по теперішній час – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ», посада: генеральний директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради є представником акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» 
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що є власником 101137535 штук 
простих іменних акцій Товариства. Не є незалежним директором. 

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

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

2.
Генеральний директор Купчак в.р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
05.12.2017

(дата) 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

емітента
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-

ство «Ужгородська взуттєва фабрика»,2. Код за ЄДРПОУ: 
05502344, 3. Місцезнаходження: 88000, м.Ужгород, вул.Мукачiвська, 44, 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03122) 3-43-43, 5. Електронна 
поштова адреса: obuv@uz.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.obuv.uz.ua

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

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородська взуттєва 
фабрика» протокол №1 вiд 01.12.2017р. , у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень, припинено повноваження:

-голови наглядової ради Кончович Тиберiя Степановича. На данiй 
посадi перебував з 22.06.2013р. Володiє 223 акцiями, що становить 
0.0146% статутного капiталу Товариства.

-члена наглядової ради Гукасян Рузанну Хачiкiвну. На данiй посадi 
перебувала з 22.06.2013р. Володiє 203850 акцiями, що 
становить13.3864% статутного капiталу Товариства.

-члена наглядової ради Драганчук Олександра Романовича. На 
данiй посадi перебував з 22.06.2013р. Володiє 345 акцiями, що стано-
вить 0.0226% статутного капiталу Товариства.

-голови ревiзiйної комiсiї Ковач Агати Гаврилiвни. На данiй посадi 
перебувала з 22.06.2013р. Володiє 171 акцiями, що становить0.0112% 
статутного капiталу Товариства.

-члена ревiзiйної комiсiї Белей Марiї Василiвни. На данiй посадi пе-
ребувала з 22.06.2013р. Володiє 65 акцiями, що становить 0,0043% 
статутного капiталу Товариства.

-члена ревiзiйної комiсiї Мудра Ганни Iванiвни. На данiй посадi пе-
ребувала з 22.06.2013р. Акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 
01.12.2017р.) обрано: 

-членом наглядової ради ПрАТ»Ужгородська взуттєва фабрика « 
Ясiнський Андрiя Валентиновича (представник акцiонера Приватної 
фiрми «ГАММА-55»). Акцiями товариства не володiє. Обiймав 
посади:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДАНУНЦ», з 
01.09.2016 р. по теперiшнiй час заступник директора з юридичних пи-
тань з 22.04.2014 р. по 31.08.2016 р. юрисконсульт Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ГАРАЖ МОБАЙЛ ГРУП»,з 08.11.2011 р. по 
01.07.2016 р.юрисконсульт. Термiн обранння – 3 роки. Рiшенням На-
глядової ради ( протокол №3 вiд 01.12.2017 р.) обраний Головою на-
глядової ради ПрАТ» Ужгородська взуттєва фабрика « .

-членом наглядової ради ПрАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» 
Шитель Сергiя Олександровича (представник акцiонера Приватної 
фiрми «ГАММА-55»). Акцiями товариства не володiє Обiймав 
посади:Приватне пiдприємство «ФАРМАРОСТ 2011», з 03.12.2012 р. 
по теперiшнiй час начальник юридичного вiддiлу.Приватна фiрма 
«ГАММА-55» з 22.03.1999 р. по 30.11.2012 р.начальник юридичного 
вiддiлу.з 08.11.2011 р. по 01.07.2016 р.юрисконсульт. Термiн обранн-
ня  – 3 роки.

-членом наглядової ради ПрАТ «Ужгородська взуттєва фабрика « 
Зоркiн Ростислава Васильовича (представник акцiонера Приватної 
фiрми «ГАММА-55»). Акцiями товариства не володiє. Обiймав посади: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТРАНСФАРМ-ХАРКIВ», з 
16.11.2017 р. по теперiшнiй час юрисконсуль. Термiн обранння – 
3  роки.

Посадові особи, не мають непогашеної судимостi за корисливi i 
посадовi злочини, та не надали згоди на розкриття паспортних даних.

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

Генеральний директор  товмасян вардан арамаiсович

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«УжГородСьКа вЗУттЄва фаБриКа»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХарКІвСьКий плитКовий Завод»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД».

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.
3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11,  

(057)754-45-11.
5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua/
jurinfo/2017-meeting-info

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

II. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 01/12/17 від 01.12.2017р.) 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКО-
ВИЙ ЗАВОД» у зв’язку з зміною в організації виробництва та праці (пере-
веденням на іншу посаду) припинено повноваження Члена правління То-
вариства Грищука Дмитра Васильовича з 1 грудня 2017 року.

Вказана особа перебувала на посаді з 8.11.2011 року. Частка в статут-
ному капіталі, якою володіє особа, становить 0.00004%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
звільненої посадової особи (повноваження якої припинено) нікого не об-
рано (призначено). Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних данних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова правління 
прат «Харківський 
плитковий завод”

___________
(підпис)

Єфімов о.о.
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 04.12.2017р.
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента(для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне то-
вариСтво «Iвано-франКIвСьК «вIнниця м'яСо»

2. Код за ЄДРПОУ 00452995
3. Місцезнаходження 21100, мiсто Вiнниця, БАТОЗЬКА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0432265898 0432265898
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://meat-vinnytsa.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Iвано-Франкiвськ «Вiнницям'ясо» 
№23 вiд 06.12.2017 року, прийнято рiшення звiльнити 06.12.2017 року з 
посади Головного бухгалтера Власюка Юрiя Iвановича, за згодою сторiн. 
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi Головного бухгалтера перебував з 20.09.2017р.

Вiдповiдно до наказуДиректора ПАТ «Iвано-Франкiвськ «Вiнницям'ясо» 
№24 вiд 06.12.2017 року, прийнято рiшення призначити Данькову Свiтлану 
Олександрiвну Головним бухгалтером з 07.12.2017р. Згоди на оприлю-
дення паспортних даних особа не надала. Строк, на який призначено (об-
рано) особу — невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Данькова Свiтлана 
Олександрiвна останнi 5-ть рокiв займала посади: бухгалтер 
ПрАТ «Пiллар»; провiдний бухгалтер ТОВ «Пiллар»; бухгалтер, заступник 
головного бухгалтера з податкового облiку ТОВ «Агро-МВ»; заступник го-
ловного бухгалтера з податкового облiку ТОВ «Агро-НВ».

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 БIлан наЗар мироновиЧ. 
06.12.2017

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «ЕР ЛIКIД ЄНАКIЄВЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 37837486
3. Місцезнаходження: 04112 м. Київ, Ризька, 8 лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 583-00-89, (044) 583-

00-88
5. Електронна поштова адреса: maria.alekseeva@airliquide.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/
site/37837486/

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

ІІ. текст повідомлення 
Одноосібний акціонер Товариства - Акцiонерне товариство «ЕР 

ЛIКIД ЮКРЕЙН» (місцезнаходження: 75007 Францiя Париж Коньяк - 
Же, 6) 04.12.2017 р. у зв'язку із закінченням строку дії повноважень 
прийняв рішення припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства пана Будигіна Віктора Олександровича. Підстава такого 
рішення: рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве» 
(Протокол рішення від 04.12.2017 р.). Строк, протягом якого перебу-
вав на посаді, - 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Одноосібний акціонер Товариства - Акцiонерне товариство «ЕР 
ЛIКIД ЮКРЕЙН» (місцезнаходження: 75007 Францiя Париж Коньяк - 
Же, 6) 04.12.2017 р. у зв'язку із закінченням строку дії повноважень 
прийняв рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товари-
ства свого представника пана Будигіна Віктора Олександровича. 
Підстава такого рішення: рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Ер 

Лікід Єнакієве» (Протокол рішення від 04.12.2017 р.). Строк, на який 
обрано, - 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: фінансовий 
директор Ер Лікід Східна Європа.

Одноосібний акціонер Товариства - Акцiонерне товариство «ЕР 
ЛIКIД ЮКРЕЙН» (місцезнаходження: 75007 Францiя Париж Коньяк - 
Же, 6) 04.12.2017 р. у зв'язку із закінченням строку дії повноважень 
прийняв рішення припинити повноваження Ревізора Товариства пані 
Гелен Гессельман. Підстава такого рішення: рішення одноосібного 
акціонера ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве» (Протокол рішення від 
04.12.2017  р.). Строк, протягом якого перебувала на посаді, - 1 
(один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Одноосібний акціонер Товариства - Акцiонерне товариство «ЕР 
ЛIКIД ЮКРЕЙН» (місцезнаходження: 75007 Францiя Париж Коньяк - 
Же, 6) 04.12.2017 р. у зв'язку із закінченням строку дії повноважень 
прийняв рішення обрати на посаду Ревізора Товариства пані Гелен 
Гессельман. Підстава такого рішення: рішення одноосібного акціоне-
ра ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве» (Протокол рішення від 04.12.2017 р.). 
Строк, на який обрано, - 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти 
років: фінансовий директор Юроп Індастріз, фінансовий директор 
Эр Лікід Глобал Менеджмент Сервісез ГмбХ.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. директор понсон Бруно, жан  05.12.2017

приватне аКцIонерне товариСтво
«ер лIКIд ЄнаКIЄве»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 27 грудня 2017 року о 12 годині за київським часом за
адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, здійснюватиметься 27 грудня 2017 року з 10 - 00 до 11-55 за
місцем проведення зборів 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, тобто на
24.00 год. 20.12.2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня повноважень лічильної комісії. 

2)  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з пись-
мовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті:
http://www.uechm.com

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до
27 грудня 2017 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до
12.00 год., (крім святкових та неробочих днів) за адресою: 61072, м. Хар-
ків, проспект Науки, 58, кімната 302. 

27 грудня 2017року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів".

Наглядова Рада 
ПРАТ ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 05.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 05.12.2017 на суму
51 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 57 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 51 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,25%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.

06.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР";

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.acade-
my.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства.

2. Текст повідомлення:
10.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (далi - Това-
риство), протокол вiд 10.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Конс-
трукторське бюро "Транспортер" (до зміни) на Приватне акціонерне това-
риство "Конструкторське бюро "Транспортер" (після зміни). Дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань: 04.12.2017р. 

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ "КБ "Транспортер" Коваленко В.О. 05.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIММЕТ", 

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої
інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
05.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство), протокол вiд
05.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та найменування Това-
риства з Публічного акціонерного товариства "Хiммет" (до зміни) на При-
ватне акціонерне товариство "Хiммет" (після зміни). Дата державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань: 04.12.2017р.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор  ПрАТ "Хіммет" Пашковська О.М.
05.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 27 грудня 2017 року о 12 годині за київським часом за
адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, здійснюватиметься 27 грудня 2017 року з 10 - 00 до 11-55 за
місцем проведення зборів 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, тобто на
24.00 год. 20.12.2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня повноважень лічильної комісії. 

2)  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з пись-
мовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті:
http://www.uechm.com

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до
27 грудня 2017 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до
12.00 год., (крім святкових та неробочих днів) за адресою: 61072, м. Хар-
ків, проспект Науки, 58, кімната 302. 

27 грудня 2017року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів".

Наглядова Рада 
ПРАТ ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 05.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 05.12.2017 на суму
51 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 57 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 51 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,25%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.

06.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР";

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.acade-
my.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства.

2. Текст повідомлення:
10.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (далi - Това-
риство), протокол вiд 10.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Конс-
трукторське бюро "Транспортер" (до зміни) на Приватне акціонерне това-
риство "Конструкторське бюро "Транспортер" (після зміни). Дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань: 04.12.2017р. 

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ "КБ "Транспортер" Коваленко В.О. 05.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIММЕТ", 

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої
інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
05.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство), протокол вiд
05.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та найменування Това-
риства з Публічного акціонерного товариства "Хiммет" (до зміни) на При-
ватне акціонерне товариство "Хiммет" (після зміни). Дата державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань: 04.12.2017р.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор  ПрАТ "Хіммет" Пашковська О.М.
05.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 27 грудня 2017 року о 12 годині за київським часом за
адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, здійснюватиметься 27 грудня 2017 року з 10 - 00 до 11-55 за
місцем проведення зборів 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, тобто на
24.00 год. 20.12.2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня повноважень лічильної комісії. 

2)  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з пись-
мовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті:
http://www.uechm.com

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до
27 грудня 2017 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до
12.00 год., (крім святкових та неробочих днів) за адресою: 61072, м. Хар-
ків, проспект Науки, 58, кімната 302. 

27 грудня 2017року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів".

Наглядова Рада 
ПРАТ ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 05.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 05.12.2017 на суму
51 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 57 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 51 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,25%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.

06.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР";

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.acade-
my.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства.

2. Текст повідомлення:
10.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (далi - Това-
риство), протокол вiд 10.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Конс-
трукторське бюро "Транспортер" (до зміни) на Приватне акціонерне това-
риство "Конструкторське бюро "Транспортер" (після зміни). Дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань: 04.12.2017р. 

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ "КБ "Транспортер" Коваленко В.О. 05.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIММЕТ", 

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої
інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
05.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство), протокол вiд
05.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та найменування Това-
риства з Публічного акціонерного товариства "Хiммет" (до зміни) на При-
ватне акціонерне товариство "Хiммет" (після зміни). Дата державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань: 04.12.2017р.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор  ПрАТ "Хіммет" Пашковська О.М.
05.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 27 грудня 2017 року о 12 годині за київським часом за
адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, здійснюватиметься 27 грудня 2017 року з 10 - 00 до 11-55 за
місцем проведення зборів 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, тобто на
24.00 год. 20.12.2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня повноважень лічильної комісії. 

2)  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з пись-
мовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті:
http://www.uechm.com

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до
27 грудня 2017 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до
12.00 год., (крім святкових та неробочих днів) за адресою: 61072, м. Хар-
ків, проспект Науки, 58, кімната 302. 

27 грудня 2017року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів".

Наглядова Рада 
ПРАТ ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 05.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 05.12.2017 на суму
51 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 57 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 51 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,25%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.

06.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР";

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.acade-
my.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства.

2. Текст повідомлення:
10.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (далi - Това-
риство), протокол вiд 10.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Конс-
трукторське бюро "Транспортер" (до зміни) на Приватне акціонерне това-
риство "Конструкторське бюро "Транспортер" (після зміни). Дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань: 04.12.2017р. 

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ "КБ "Транспортер" Коваленко В.О. 05.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIММЕТ", 

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої
інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
05.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство), протокол вiд
05.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та найменування Това-
риства з Публічного акціонерного товариства "Хiммет" (до зміни) на При-
ватне акціонерне товариство "Хiммет" (після зміни). Дата державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань: 04.12.2017р.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор  ПрАТ "Хіммет" Пашковська О.М.
05.12.2017 р.

Шановні акціонери
приватноГо акціонерного товариства «еввІва»

(Код за ЄДРПОУ: 40304797)
Місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕВ-
ВІВА», що знаходиться за адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сум-
ська, 90 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів - «26» грудня 2017 року. 
Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Україна, 

61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального директора.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-

гальних зборах Товариства - 19 грудня 2017 року (станом на 2400 ).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводити-

меться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою про-
ведення Загальних зборів.

початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.
порядоК денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Това-
риства.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на позачергових Загальних зборах.

3. Про скасування рішень, прийнятих на позачергових Загальних збо-
рах акціонерів Товариства від 21 вересня 2017 року.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
нової редакції Статуту Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: evviva.com.ua.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до 
вимог чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генерального 
директора, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день 
проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення 
за адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90, офіс Генераль-
ного директора. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами: Генеральний директор Товариства - Рогова Надія 
Олексіївна, тел. /057/ 717 99 89. 

телефони для довідок: /057/ 717 99 89
наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «еввІва»

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ ХЕРСОНСЬКЕ 

ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА 
ЕКСКУРСIЯХ "ХЕРСОНТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02660924

3. Місцезнаходження емітента 73000 Херсонська обл., 
мiсто Херсон площа 50-рокiв СРСР

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hersonturist@ft.net.ua

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

www.hersonturist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Шеховцов Iгор 

Олександрович припинено повноваження 30.11.2017р. на пiдставi рiшення 
Наглядової ради (Постанова № ПР-100-1 вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з зая-
вою про звiльнення за угодою сторiн. Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0428% (238 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
31.05.2017 року. 

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови правлiння Васюк Валерiй 
Петрович обрано на посаду 30.11.2017р. рiшенням Наглядової ради (Поста-
нова № ПР-100-2 вiд 30.11.2017р.) з 01.12.2017 року, термiном - до обрання 
Голови Правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: начальник сектору автотранспорту вiддiлу технiчного 
обслуговування будiвель та автотранспорту ВП «Головний iнформацiйно-
обчислювальний центр» «Укренергосервiс» ДП НЕК «УКР ЕНЕРГО»; заступ-
ник начальника управлiння - начальника служби експлуатацiї транспортних 
засобiв та логiстики Управлiння транспортного забезпечення та логiстики; 
головний iнженер вiддiлу майнових питань ПрАТ «УКРПРОФТУР», виконую-
чий обов'язки Голови Правлiння ПрАТ «Чернiгiвтурист».

виконуючий обов'язки Голови правлiння ____________ васюк 
валерій петрович

приватне ХерСонСьКе оБлаСне аКцIонерне товариСтво 
по тУриЗмУ та еКСКУрСIяХ «ХерСонтУриСт»
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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 товариСтво З оБме-
женоЮ вIдповIдальнIСтЮ «еГреС- аГро»

2. Код за ЄДРПОУ 35493502
3. Місцезнаходження 16311, Чернiгiвська обл., Куликiвський район, 

село Горбове, МИРУ, будинок 97
4. Міжміський код, телефон та факс 380462609510 380462609510
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://egres-agro-llc.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі
II. текст повідомлення

Емiтенту ТОВ «ЕГРЕС- АГРО» 06.12.2017 р. стало вiдомо, що ПАТ «Фондо-
ва бiржа «ПФТС» 05.12.2017р. прийняло рiшення №171205/00001 про виклю-
чення цiнних паперiв ТОВ «ЕГРЕС-АГРО» (облiгацiї вiдсотковi iменнi, 
забезпеченi, серiя А) з Бiржового Реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та пере-
ведення до Списку позалiстингових цiнних паперiв. Рiшення прийнято на 
пiдставi пункту 5.26.10 Правил ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Кiлькiсть цiнних 
паперiв у випуску 389 000 штук загальною номiнальною вартiстю випуску  
389 000 000,00 грн. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, 
щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру цього випуску цiнних паперiв - 
100 %. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - № 109/2/2014, дата 
реєстрацiї 30.07.2014, орган, що здiйснив реєстрацiю випуску - Нацiональна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Iншi цiннi папери емiтента не пере-
бувають у лiстингу. Рiшеня про делiстинг набуває чинностi з 06.12.2017р.

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 ГаБелКов олеКСандр 

миКолайовиЧ
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.12.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 27 грудня 2017 року о 12 годині за київським часом за
адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, здійснюватиметься 27 грудня 2017 року з 10 - 00 до 11-55 за
місцем проведення зборів 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, тобто на
24.00 год. 20.12.2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня повноважень лічильної комісії. 

2)  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з пись-
мовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті:
http://www.uechm.com

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до
27 грудня 2017 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до
12.00 год., (крім святкових та неробочих днів) за адресою: 61072, м. Хар-
ків, проспект Науки, 58, кімната 302. 

27 грудня 2017року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів".

Наглядова Рада 
ПРАТ ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 05.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 05.12.2017 на суму
51 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 57 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 51 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,25%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.

06.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР";

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.acade-
my.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства.

2. Текст повідомлення:
10.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (далi - Това-
риство), протокол вiд 10.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Конс-
трукторське бюро "Транспортер" (до зміни) на Приватне акціонерне това-
риство "Конструкторське бюро "Транспортер" (після зміни). Дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань: 04.12.2017р. 

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ "КБ "Транспортер" Коваленко В.О. 05.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIММЕТ", 

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої
інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
05.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство), протокол вiд
05.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та найменування Това-
риства з Публічного акціонерного товариства "Хiммет" (до зміни) на При-
ватне акціонерне товариство "Хiммет" (після зміни). Дата державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань: 04.12.2017р.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор  ПрАТ "Хіммет" Пашковська О.М.
05.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 27 грудня 2017 року о 12 годині за київським часом за
адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, здійснюватиметься 27 грудня 2017 року з 10 - 00 до 11-55 за
місцем проведення зборів 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, тобто на
24.00 год. 20.12.2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня повноважень лічильної комісії. 

2)  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з пись-
мовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті:
http://www.uechm.com

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до
27 грудня 2017 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до
12.00 год., (крім святкових та неробочих днів) за адресою: 61072, м. Хар-
ків, проспект Науки, 58, кімната 302. 

27 грудня 2017року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів".

Наглядова Рада 
ПРАТ ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 05.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а

саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 05.12.2017 на суму
51 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 57 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 51 000 тис. грн. Вартiсть ак-
тивiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,25%.

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

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

2.Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.

06.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР";

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transporter@acade-
my.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kbtransporter.acade-
my.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства.

2. Текст повідомлення:
10.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Конструкторське бюро "Транспортер" (далi - Това-
риство), протокол вiд 10.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Конс-
трукторське бюро "Транспортер" (до зміни) на Приватне акціонерне това-
риство "Конструкторське бюро "Транспортер" (після зміни). Дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань: 04.12.2017р. 

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор ПрАТ "КБ "Транспортер" Коваленко В.О. 05.12.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХIММЕТ", 

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої
інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
05.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного ак-

цiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство), протокол вiд
05.04.2017р. б/н, прийнято рішення: змінити тип та найменування Това-
риства з Публічного акціонерного товариства "Хiммет" (до зміни) на При-
ватне акціонерне товариство "Хiммет" (після зміни). Дата державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань: 04.12.2017р.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

Директор  ПрАТ "Хіммет" Пашковська О.М.
05.12.2017 р.

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво 
«БУдСервІС»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Буд-

сервіс» Код за ЄДРПОУ: 23797521.(надалі Товариство) Місцезнаходжен-
ня : 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Макухи, 41а Телефон: 0342 52-28-21 . 
e-mail office@budservice.if.ua Адреса сторінки мережі інтернет  
http://bs.budservis.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За рiшенням зборів акціонерів протокол №1/2017 вiд 01.12.2017 р. від-

булися зміни: 
Припинено повноваження: Голови Наглядової ради - Кафка Софiя 

Михайлiвна. Володіє часткою в СК Товариства - 44.725%.; Членів Нагля-
дової ради - Смачило Дарiя Степанiвна. Володіє часткою в СК Товари-
ства  - 30.805%; - Смачило Степан Михайлович. Не володiє часткою в СК 
Товариства; Голови ревізійної комісії Смотрук Валерiй Васильович. Не 
володiє часткою в СК Товариства; Членів ревізійної комісії - Василик 
Анатолiй Ярославович. Не володiє часткою в СК Товариства; - Оленюк 
Тетяна Мирославiвна. Не володiє часткою в СК Товариства; Всі особи пе-
ребували на посадах 12 р.

Обрано терміном на 3 роки: Голову Наглядової ради - Кафка Софiя 
Михайлiвна. Володіє часткою в СК Товариства - 44.725%.(Протокол На-
глядової ради про обрання Голови Наглядової ради від 04.12.2017р).; 
Членів Наглядової ради - Смачило Дарiя Степанiвна. Володіє часткою в 
СК Товариства - 30.805%; - Смачило Степан Михайлович. Не володiє 
часткою в СК Товариства, є представником акцiонера Кафки Володимира 
Вячеславовича (2.693 %); 

Обрано терміном на 5 років: Голову ревізійної комісії Кумгир Любов 
Василiвна. Не володiє часткою в СК Товариства. Посада, яку займає - Заступ-
ник головного бухгалтера ТОВ «Будсервiс Iвано-Франкiвськ»; Членів ревізійної 
комісії - Чугайда Христина Вiкторiвна Не володiє часткою в СК Товариства. По-
сада, яку займає - бухгалтер ТОВ «Будсервiс Iвано-Франкiвськ»; - Оленюк Те-
тяна Мирославiвна Не володiє часткою в СК Товариства;

Вищевказані посадові особи, згоди на публікацію паспортних даних не 
надали, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

Генеральний директор  Кафка в.в.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №233, 7 грудня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00481318
3. Місцезнаходження: 61105, м.Харкiв, вул. Ньютона, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766 28 24  766-28-99
5. Електронна поштова адреса: stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.stoma.kharkov.ua/doku 
7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

У зв`язку з переобранням Наглядової ради АТ "СТОМА" Загальними
зборами акціонерів Товариства 04 грудня 2017 р. були прийняті наступні
рішення: 

Припинити повноваження: 
Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича. Володіє час-

ткою у статутному капіталі Товариства - 86,34%.  Перебував на посаді з
26.04.2017 р. 

Члена Наглядової ради Сiдненко Орини Борисiвни. Не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства. Перебувала на посаді з
26.04.2017р.. 

Члена Наглядової ради Габеля Романа Осиповича. Не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з
26.04.2017р.

Обрати строком на 3 роки:
Членом Наглядової ради, Головою Наглядової ради Кузнєцова Якова

Михайловича. Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки згiд-
но рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 04.12.2017 року.
Обраний  Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Наг-
лядової ради вiд 04.12.2017 р. Попереднi посади якi обiймав: АТ "СТО-
МА", Президент. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства -
86,58%. Обраний член наглядової ради є акцiонером.

Членом Наглядової ради Сiдненко Орину Борисiвну. Попереднi поса-
ди якi обiймала: фiзiотерапевт, старша медична сестра. Не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства. Обраний член наглядової ради є
представником акцiонера Кузнєцова Я.М.

Членом Наглядової Ради Габеля Романа Осиповича. Попереднi поса-
ди якi обiймав: спецiалiст з управлiння активами. Обраний член наглядо-
вої ради є представником акцiонера Устiнової К.О. Акцiями товариства не
володiє.

Членом Наглядової Ради Браiловську Єлiзавету Сергiївну. Попереднi
посади якi обiймала: економiст. Обраний член наглядової ради є неза-
лежним директором. Акцiями товариства не володiє.

Членом Наглядової Ради Полякову Ганну Вiталiївну. Попереднi поса-
ди якi обiймала: не працювала. Обраний член наглядової ради є незалеж-
ним директором. Акцiями товариства не володiє.

Зазначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних та не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочи-
ни.

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

ситься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із зако-
давством.

Голова Правління Древаль І.В. 05.12.2017 

приватне аКцІонерне товариСтво «вІльШанКа»
(Далі - ПрАТ «ВІЛЬШАНКА», Товариство, код за ЄДРПОУ 02799697, 

місцезнаходження: Україна, 19621,Черкаська область, Черкаський ра-
йон, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «12» січня 2018 року о 10 годині 00 хвилин (Далі – поза-
чергові Загальні збори) за адресою: Україна, 19621, Черкаська область, 
Черкаський район, село лозівок, вулиця лиманна, будинок 2, кабінет 
директора товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для учас-
ті у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься «12» січня 2018 
року з 09:30 год. до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах – 05.01.2018р. (станом на 24 годину)

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. 
2. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шля-

хом викладення його у новій редакції та приведення у відповідність до 
вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства». Визна-
чення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товари-
ства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

3. Про затвердження змін та доповнень до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗА-
ГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» та «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», шляхом 
викладення їх у новій редакції та приведення у відповідність до вимог чин-
ної редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, акціонери Това-
риства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними 
для прий няття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – 
п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) 
за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19621, Черкаська область, 
Черкаський район, село Лозівок, вулиця Лиманна, будинок 2, кабінет Ди-
ректора Товариства, а в день проведення позачергових Загальних збо-
рів – також у місці їх проведення з 08:00 год. до 10:00 год. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Директор Товариства Пономаренко О.М.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: vylchanka.pat.ua.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог дію-
чого законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонова-
них питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать канди-
дату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

телефон для довідок: (0472) 37-55-56
наглядова рада прат «вІльШанКа»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвСьКий вІтамІнний Завод»

до уваги акціонерів  
пат «КиЇвСьКий вІтамІнний Завод»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІН-
НИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ,  
вул. Копилівська, 38) повідомляє про доповнення з ініціативи акціоне-
ра Товариства проекту порядку денного позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, призначених на 19.12.2017 р., наступним 
питанням:

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів 
акціо нерів Товариства було опубліковано 17.07.2017 р. в Бюлетені 
«Відомості НКЦПФР», № 132 (стор. 8).

Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«автотранСпортне  

пІдприЄмСтво-15339» 
(код за ЄДРПОУ 03118268, місце знаходження: 38100, Полтавська 

обл., Зiнькiвський район, м. Зiнькiв, вул. Гончарна, 11) повідомляє про вне-
сення додаткового питання до проекту порядку денного позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 грудня 2017 р. о 15:00 год 
за адресою: 38100, полтавська обл., м. Зіньків, вул. Гончарна, 11, в 
актовому залі.

… 8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписан-
ня, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів 
Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опублі-
ковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень 
«Відомотсі НКЦПФР» № 230 (2735) від 04 грудня 2017 р.

тел. для довідок: (05353) 3-14-01 
наглядова рада прат «атп-15339»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00481318
3. Місцезнаходження: 61105, м.Харкiв, вул. Ньютона, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766 28 24  766-28-99
5. Електронна поштова адреса: stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.stoma.kharkov.ua/doku 
7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

У зв`язку з переобранням Наглядової ради АТ "СТОМА" Загальними
зборами акціонерів Товариства 04 грудня 2017 р. були прийняті наступні
рішення: 

Припинити повноваження: 
Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича. Володіє час-

ткою у статутному капіталі Товариства - 86,34%.  Перебував на посаді з
26.04.2017 р. 

Члена Наглядової ради Сiдненко Орини Борисiвни. Не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства. Перебувала на посаді з
26.04.2017р.. 

Члена Наглядової ради Габеля Романа Осиповича. Не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з
26.04.2017р.

Обрати строком на 3 роки:
Членом Наглядової ради, Головою Наглядової ради Кузнєцова Якова

Михайловича. Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки згiд-
но рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 04.12.2017 року.
Обраний  Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшення Наг-
лядової ради вiд 04.12.2017 р. Попереднi посади якi обiймав: АТ "СТО-
МА", Президент. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства -
86,58%. Обраний член наглядової ради є акцiонером.

Членом Наглядової ради Сiдненко Орину Борисiвну. Попереднi поса-
ди якi обiймала: фiзiотерапевт, старша медична сестра. Не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства. Обраний член наглядової ради є
представником акцiонера Кузнєцова Я.М.

Членом Наглядової Ради Габеля Романа Осиповича. Попереднi поса-
ди якi обiймав: спецiалiст з управлiння активами. Обраний член наглядо-
вої ради є представником акцiонера Устiнової К.О. Акцiями товариства не
володiє.

Членом Наглядової Ради Браiловську Єлiзавету Сергiївну. Попереднi
посади якi обiймала: економiст. Обраний член наглядової ради є неза-
лежним директором. Акцiями товариства не володiє.

Членом Наглядової Ради Полякову Ганну Вiталiївну. Попереднi поса-
ди якi обiймала: не працювала. Обраний член наглядової ради є незалеж-
ним директором. Акцiями товариства не володiє.

Зазначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних та не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочи-
ни.

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

ситься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із зако-
давством.

Голова Правління Древаль І.В. 05.12.2017 

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00307313. 3. Місцезнаходження: 03038, м.Київ, М. ГРIНЧЕНКА, 
будинок 2/1. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0444) 585-08-22 (044) 
585-08-02. 5. Електронна поштова адреса: secretar@ktfroza.kiev.ua. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://rosefactory.com.ua/. 7. Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
II. текст повідомлення. рiшення прийняті позачерговими загальними 
зборами пат «тф «роЗа» 05 грудня 2017 року, протокол № 34 вiд 
05  грудня 2017 року. 

посадова особа вдовиченко нiна Борисiвна, яка займала посаду 
голови правлiння з 04.04.2017 року до 05.12.2017 року (8 мiсяцiв) припини-
ла повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,000211%; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

посадова особа лiєнко любов леонiдiвна, яка займала посаду чле-
на правлiння з 04.04.2017 року до 05.12.2017 року (8 мiсяцiв) припинила 
повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0,000105%; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

посадова особа Горай валерiй Бронiславович, яка займала посаду 
члена правлiння з 04.04.2017 року до 05.12.2017 року (8 мiсяцiв) припини-
ла повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

посадова особа, Баркова ольга василiвна, яка займала посаду го-
лови ревiзiйної комiсiї з 08.04.2015 року до 05.12.2017 року (2 роки  
7 мiсяцiв) припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,011413%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

посадова особа андрiєнко Юрiй володимирович, який займав поса-
ду члена ревiзiйної комiсiї з 08.04.2015 року до 05.12.2017 року ( 2 роки  
7 мiсяцiв) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,000211%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Бiльська Любов Павлiвна, яка займала посаду члена 
ревiзiйної комiсiї з 08.04.2015 року до 05.12.2017 року ( 2 роки 7 мiсяцiв) 
припинила повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,013315%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

посадова особа вайнберг михайло Семенович, який займав посаду 
голови наглядової ради з 14.04.2016 року до 05.12.2017 року (1 роки  
7 мiсяцiв) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
24, 662862%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Посадова особа, Грiпас Петро Анатолiйович, який займав посаду члена 
наглядової ради з 14.04.2016 року до 05.12.2017 року (1 роки 7 мiсяцiв) 
припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 22,138866%; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена 
посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

посадова особа андрiєнко Юрiй володимирович, який займав по-
саду члена наглядової ради з 14.04.2016 року до 05.12.2017 року (1 роки  

7 мiсяцiв) припинив повноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,000211%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

на посаду директора товариства на 5 рокiв, обрана Вдовиченко Нiна 
Борисiвна, яка обiймала протягом останнiх п’яти рокiв iншi посади: Голова 
Правлiння ПАТ «ТФ «РОЗА». Частка в статутному капiталi Емiтента 
0,000211%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

на посаду Члена ревiзiйної комiсiї товариства на 5 рокiв, обрана 
Баркова Ольга Василiвна, яка обiймала протягом останнiх п’яти рокiв iншi 
посади: з 07.06.2004 р. менеджер вiддiлу маркетингу та збуту ПАТ «ТФ 
«РОЗА». Частка в статутному капiталi Емiтента 0,011413 %.; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

на посаду Члена ревiзiйної комiсiї товариства на 5 рокiв, обраний 
Горай Валерiй Бронiславович, який обiймав протягом останнiх п’яти рокiв 
iншi посади: з 12.11.2009 р. начальник служби економiчного аналiзу 
ПАТ  «ТФ «РОЗА». Частка в статутному капiталi Емiтента 0 %.; непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

на посаду Члена ревiзiйної комiсiї товариства на 5 рокiв, обрана 
Бiльська Любов Павлiвна, яка обiймала протягом останнiх п’яти рокiв iншi 
посади: з 24.02.1997 р. старший касир ПАТ «ТФ «РОЗА». Частка в статут-
ному капiталi Емiтента 0,013315%.; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

на посаду Члена наглядової ради товариства, на 3 роки, обраний 
Вайнберг Михайло Семенович, який обiймав протягом останнiх п’яти рокiв 
iншi посади: директор ТОВ «Мевiс». Частка в статутному капiталi Емiтента 
24,662862%.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Не є незалежним директором. Не є представником акцiонера 
(акцiонерiв).

на посаду Члена наглядової ради товариства, на 3 роки, обраний 
Грiпас Петро Анатолiйович, який обiймав протягом останнiх п’яти рокiв iншi 
посади: з 01.10.1997 р. директор ТОВ «Iмекс Люкс», з 12.01.2015 р. дирек-
тор ТОВ «КТФ БУД», з 24.11.2005 р. ФОП Грiпас Петро Анатолiйович. Част-
ка в статутному капiталi Емiтента 22,138866%.; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним директором. Не 
є представником акцiонера (акцiонерiв). 

на посаду Члена наглядової ради товариства, на 3 роки, обраний 
Андрiєнко Юрiй Володимирович, який обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв iншi посади: з 01.08.2003 р. менеджер вiддiлу збуту ПАТ «ТФ «РОЗА». 
Частка в статутному капiталi Емiтента 0,000211%.; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є незалежним директо-
ром. Є представником акцiонера. Найменування акцiонера: ДП «Мевiс», 
розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє акцiонер в статутному 
капiталi Товариства (у вiдсотках) 16,616910%. 

III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова прав-
ління ВДОВИЧЕНКО НIНА БОРИСIВНА. Дата: 06.12.2017.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «триКотажна фаБриКа «роЗа»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗаІр» 

(код ЄДРПОУ 21626715, адреса місцезнаходження: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, с.Горенка, вул. Садова, 24) повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
26 грудня 2017 року  за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський 
р-н, с.Горенка, вул. Садова, 24, каб.№1-кімната переговорів. Реєстра-
ція акціонерів (їх  представників) відбудеться з 10.00 до 10.20 в день про-
ведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.30. Дата  
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 
19  грудня 2017 року. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються 
в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства».  

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

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. При-
йняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-
них зборах акціонерів.

4. Затвердження передавального акту ПрАТ «ЗАІР».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо під-
готовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за місцезна-
ходженням товариства:  Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Горенка, 
вул. Садова, 24, каб.№1-кімната переговорів, у робочі дні ( з понеділка по 
четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення 
зборів у посадової особи – голови комісії з припинення Луцюка В.В. 

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

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

Довідки за телефоном (044) 331-90-75  
наглядова рада товариства     
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації.

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

«ІмпУльС» . 2. Код за ЄДРПОУ: 14315530. 3. Місцезнаходження: 78223, 
Iвано-Франкiвська обл., Коломийський р-н, селище Отинiя , вул.Шевчен-
ка, 68. 4. Міжміський код, телефон, факс: (03433) 62188. 5. Електронна по-
штова адреса: ot.impuls@gmail.com . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://14315530.nethouse.ua . 7. Вид особливої інформації: відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента .

ІІ. текст повідомлення: 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iмпульс» 30.11.2017р. у 

зв'язку з закiнченням термiну повноважень прийнято рішення щодо зміни 
складу посадових осіб, зокрема:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Шеремети Мирос-
лава Михайловича. На данiй посадi перебував з 26.04.2012р. Акцiями това-
риства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення пер-
сональних паспортних даних. 

- припинено повноваження Члена Наглядової Ради Брикса Олександра 
Юрiйовича. На данiй посадi перебував з 26.04.2012р. Володiє 1394225 
акцiями, що становить 5,116422 % статутного капiталу Товариства. Поса-
дова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних 
даних. 

- припинено повноваження Члена Наглядової Ради Човганюк Галини 
Василiвни. На данiй посадi перебувала з 26.04.2012р. Володiє 1315550 
акцiями, що становить 4,827706 % статутного капiталу Товариства. Поса-
дова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних 
даних. 

- припинено повноваження Члена Наглядової Ради Цiсельського Iгоря 
Павловича. На данiй посадi особа перебувала з 26.04.2012р. Акцiями това-
риства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення пер-
сональних паспортних даних. 

- припинено повноваження Члена Наглядової Ради Поплавського Iгоря 
Миколайовича. На данiй посадi особа перебувала з 26.04.2012р. Акцiями 
товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення 
персональних паспортних даних. 

- припинено повноваження Голови Правлiння Вульчина Дмитра Рома-
новича. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди 
на оприлюднення персональних паспортних даних.

- припинено повноваження Члена Правлiння Москаленко Тетяни 
Любомирiвни. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. 

- припинено повноваження Члена Правлiння Щербяк Марiї Василiвни. 
Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на опри-
люднення персональних паспортних даних. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iмпульс» 30.11.2017р. прий-
нято рішення щодо зміни складу посадових осіб, зокрема:

- призначено на посаду Члена Наглядової ради Шеремету Мирослава 
Михайловича термiном на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Iншi по-
сади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – ТОВ «ЛММ Сервiс», 
комерцiйний директор. Рішенням Наглядової ради від 30.11.2017р. особу 
обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення персональних паспортних даних. 

- призначено на посаду Члена наглядової ради Бриксу Олександра 
Юрiйовича термiном на 3 роки. Володiє 1394225 акцiями, що становить 
5,116422 % статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi обiймав про-
тягом останнiх п’яти рокiв – АФ «Злак», директор. Посадова особа не нада-
ла згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. 

- призначено на посаду Члена Наглядової Ради Човганюк Галину 
Василiвну термiном на 3 роки. Володiє 1315550 акцiями, що становить 
4,827706 % статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв – приватний пiдприємець. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. 

Рішенням Наглядової ради від 30.11.2017р. призначено на посаду Ди-
ректора товариства Вульчина Дмитра Романовича. Акцiями товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспорт-
них даних.

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. директор вульчин д.р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ІмпУльС»

Публічне акціонерне товариство «Комінтерн», місцезнаходження - Чер-
каська обл., Чорнобаївський р-н, с. Привітне, повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів відбудуться 11 січня 2018 року за адресою: Чор-
нобаївський р-н, с. привітне, Будинок культури.

Реєстрація акціонерів: 11 січня 2018 р. з 09-00 год. до 09-45 год. 
Початок зборів: 11 січня 2018 р. об 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 04.01.2018 р.
проеКт порядКУ денноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства. 
5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2018 рік та їх затвердження.

6. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 р. та його затвердження.
7. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товари-

ства станом на 31.12.2017 р. та їх затвердження.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за  

2017 р.
9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

нової редакції.
11. Внесення змін до «Положення про Загальні збори», «Положення 

про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про 
Виконавчий орган» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

12. Дострокове припиненя повноважень Наглядової ради Товариства.
13. Вибори Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради та визна-

чення особи, яку уповноважено підписати договір.
15. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
16. Вибори Ревізійної комісії Товариства.

найменування показника (тис. грн.) період
звітний попередній

Усього активів 0 0

Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток -2041  -1909
Власний капітал -465 -333 
Статутний капітал 1576 1576
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 465 333
Чистий прибуток (збиток) -132 -130
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6303524 6303524
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em00856907.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з доку-
ментами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкась-
ка  обл., Чорнобаївський р-н, с. Привітне, ПАТ «Комінтерн», приймальна 
в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – директор П. П. Дядечко. Та-
кож за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі 
внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 
днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведен-
ня загальних зборів.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КомІнтерн»
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Затверджено рішенням ліквідаційної комісії

пайовоГо венЧУрноГо 
ІнвеСтицІйноГо фондУ «мУльтІфонд» 
недиверСифІКованоГо видУ ЗаКрито-

Го типУ прат «КУа апф «КУБ»
Рішення № 8/17від 06 грудня 2017 р.
порядок здійснення розрахунків з учасникамипайового венчурно-

го інвестиційного фонду «мультіфонд» недиверсифікованого виду 
закритого типу прат «КУа апф «КУБ»у зв’язку із прийняттям рішення 
про ліквідацію фонду

Ліквідаційна комісія пайового венчурного інвестиційного фонду 
«мультіфонд» недиверсифікованого виду закритого типу прат «КУа 
апф «КУБ»Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління 
активами та адміністрування пенсійних фондів «КУБ», код за ЄДРПОУ 
33592401, код за ЄДРІСІ 233803 (надалі – «Фонд») повідомляє про прий-
няте Рішення № 8/17 від 06 грудня 2017 р., про припинення Фонду шляхом 
ліквідації,у зв’язку із тим, що строк діяльностіпвІф«мультіфонд» нвЗтза-
кінчився, згідно (пункт 1 частини другої ст. 46 Закону України «Про інститу-
ти спільного інвестування»).

Всі учасники Фонду мають право отримати розрахунок за належними їм 
інвестиційними сертифікатами. Даний розрахунок проводиться грошовими 
коштами та/або іншими, ніж кошти, активами Фонду.

Ліквідаційна комісія Фонду затвердила наступний порядок здійснення 
розрахунків з учасниками Фонду:

1. Для отримання розрахунку за інвестиційними сертифікатами Фонду,у 
відповідності до «Положення про порядок припинення пайового інвестицій-
ного фонду» затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605, 
учасники повинні подати Ліквідаційній комісії Фонду заявки на викуп (далі  – 
«Заявки»)Заявки подані від юридичних осіб — учасників повинні бути під-
писані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі дові-
реності) та скріплені печаткою юридичної особи — учасника. Якщо Заявка 
підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути до-
дана копія довіреності засвідчена печаткою юридичної особи – учасника.

Заявки подані від фізичних осіб — учасників повинні бути підписані ним осо-
бисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним 
на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності.

У випадку, якщо заявка відучасника Фонду надсилається поштою, під-
писучасника – фізичної особи (представника учасника) на заявці повинен 
бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством 
порядку. 

2. Заявки надаються учасником особисто або надсилаються рекомен-
дованим листом за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, 
оф.34-37,тел: (044) 227-77-72, в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00-
18.00. 

3. Заявки приймаються протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з 
дати опублікування та/або вручення, та/або направлення цінним листом 
цього Повідомлення. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі 
акціонери Фонду подадуть вищезазначені Заявки, строк прийняття таких 
Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

4. Заявки складаються у формі, яка наведена у додатках 5 (для фізич-
них осіб) та 6 (для юридичних осіб) відповідно до Рішення НКЦПФР від 
30.07.2013 р. №1338 «Про затвердження Положення про порядок розмі-
щення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» та 
подаються в порядку, встановленому регламентом Фонду. 

5. Протягом 10 (десяти) робочих днів після завершення строку прийнят-
тя Заявок від учасників, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані Заявки.

6. Ліквідаційна комісія забезпечує частковий продаж активів,проводить 

розрахунок, грошовими коштами та/або іншими, ніж кошти, активами 
Фонду,у строк, що не перевищує 60 (шестидесяти) календарних днів з дати 
завершення строку опрацювання Заявок.

7. Складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду 
на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з 
учасниками Фонду, з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії та інших ви-
трат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду.

8.Здійснює розрахунки з учасниками Фонду протягом 5(п’яти) робочих 
днів шляхом безготівкового переказу на рахунок учасників, та/абошляхом 
поставки активів на рахунок у цінних паперах кожного із учасників, зазна-
чений в Заявці. Розрахунки з учасниками Фонду за належними їм на праві 
спільної часткової власності інвестиційними сертифікатами можуть здій-
снюватися іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови згоди всіх учасни-
ків Фонду.

9. Кожен з учасників Фонду отримує рівну частку вартості чистих активів 
Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу ста-
ном на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду

10. Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здій-
снюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм нале-
жать.

11. За місце знаходженням Ліквідаційної комісії Фонду: 04053, м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 37-41, оф. 34-37., тел: (044) 227-77-72, на наступ-
ний робочий день після дати закінчення реалізації активів та складання 
балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду з 9.00 до 18.00 
всі учасники Фонду мають право підписати з Ліквідаційною комісією договір 
про розподіл таких активів. Про дату підписання договору про розподіл ак-
тивів Фонду Ліквідаційна комісія повідомляє учасників додатково. 

12. У разі якщо договір не буде підписаний хоча б одним з учасників 
Фонду, розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснювати-
муться виключно коштами. 

13. Заборонено перерозподіляти інші, ніж кошти, активи Фонду, після 
підписання всіма учасниками Фонду договору про розподіл таких активів .

14. У разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм 
інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витра-
ти, пов’язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за раху-
нок набувача таких активів.

15. У разі якщо після закінчення строку прийму заявок від учасників 
Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних серти-
фікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп 
інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки зазначені у цьому Повідомленні 
про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комі-
сія забезпечує депонування коштів на користь цих учасників. Про депону-
вання коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм 
кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 
депонування.

16. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого 
ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 
01  жовтня 2013 року №2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 22 жовтня 2013 року №1796/24328 не здійснюється.

17. Уразіякщо будь-які строки, зазначені в цьому Порядку про розрахун-
ки, будутьзмінені, Учасники Фонду будутьповідомлені у порядку встановле-
ному законодавством.

18. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а та-
кож місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з акці-
онерами: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, оф. 34-37., тел: 
(044) 227-77-72.

ліквідаційна комісія

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «автомоБIльна КомпанIя «БоГдан 
моторС». Код за ЄдрпоУ 05808592. 1. Місцезнаходження: 04176, Київ, 
Електрикiв, буд. 29А 2. Міжміський код, телефон та факс: 044 3517462 
3517462 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.bogdan.ua 

текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Андрi 

Атанасiу (Andri Athanasiou) прийнято 06.12.2017 р. на засiданнi НР, прото-
кол №  5. Документ: K00020323, виданий: 24.05.2011; дiйсний до: 
24.05.2021 Орган, що видав документ: С.R.M.D.Володiє ПIЦП 0 % вiд Ста-
тутного капiталу АТ. Перебував на посадi: з 24.04.2017.

Рiшення про обрання Головою НР, Андрi Хаджиаргиру (Andri 
Chatziargyrou) прийнято 06.12.2017 р. на засiданнi НР, протокол № 5. 
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ. Документ: Iдентифiкацiйна 
карта: 0000872812, Орган, що видав: CRMD, LEFKOSIA. Дата видачi: 
09.03.2016.Термiн дiї: до 09.03.2026. Термiн обрання: до 24.04.2018 р.

ліквідаційна комісія пайовоГо венЧУрноГо 
ІнвеСтицІйноГо фондУ «мУльтІфонд» 

недиверСифІКованоГо видУ ЗаКритоГо типУ 
прат «КУа апф «КУБ» (код за ЄДРІСІ 233803)

приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «КУБ» (код за ЄДРПОУ 33592401, ліцен-
зія НКЦПФР, Рішення №545 від 29.04.2016р. строк дії: 07.06.2016р. необмеже-
ний.) повідомляє про ліквідацію ПВІФ «Мультіфонд» НВ ЗТ ПрАТ «КУА АПФ 
«КУБ» (рішення №8/17 від 06.12.2017 р., прат «КУа апф «КУБ») у зв'язку із 
закінченням строку діяльності Фонду. Ліквідаційною комісією встановлено, що 
вимоги кредиторів до прат «КУа апф «КУБ» у зв'язку із діяльністю ПВІФ 
«Мультіфонд» НВ ЗТ ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» пред'являються протягом 60 ка-
лендарних днів з дати опублікування цього повідомлення. Вимоги подаються 
на ім'я Ліквідаційної комісії у письмовому вигляді (особисто, або шляхом на-
правлення поштового відправлення) за адресою 04053, м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 37-41, оф. 34-37. Довідки за телефоном 044 277 77 72.

Голова правління ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» Вовк Євгеній Олександрович
Голова Ліквідаційної комісії Вовк Євгеній Олександрович.
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до УваГи аКцІонерІв пат «КвБЗ»
публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний за-

вод» повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 грудня 2017 року об 
11-00 годині за адресою місцезнаходження товариства: 39621, Полтав-
ська обл., місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, будинок 139, примі-
щення актового залу півскатно-візкового цеху (3-й поверх) ПАТ «КВБЗ». 
реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за 
місцем проведення позачергових загальних зборів з 09-30 год.  
до 10-40 год. для реєстрації та участі у позачергових загальних збо-
рах акціонерів (далі – Збори) необхідно надати:

• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (пас-
порт);

• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згід-
но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представни-
ка (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згідно 
з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника 
(паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, 
який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ 
(витяг, наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про 
можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, засвід-
чені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі відсутності 
печатки товариства, зазначені документи засвідчуються нотаріально), а також 
документ, що посвідчує особу представника (паспорт). 

Акціонерами ПАТ «КВБЗ» були внесені пропозиції щодо проектів рішень 
по питанню №4 «Про визначення кількісного складу та строку повноважень 
членів Наглядової ради Товариства».

Зміни внесено шляхом включення нових проектів рішень (внесено нові 
проекти рішень №2, №3 та №4 по питанню №4 «Про визначення кількісно-
го складу та строку повноважень членів Наглядової ради Товариства») до 
порядку денного Зборів, що відбудуться 21.12.2017р.

Оголошення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друко-
ваному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку» 20.11.2017, № 220.

порядок денний
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
Проект рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Сугак Б.В., Білоко-

питова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., Куцанок І.О., Удовицька І.М., Ревен-
ко Н.О., Волошина О.А., Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попович Е.О.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі 12 осіб: Джага Б.Р., 
Сугак Б.В., Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., Куцанок І.О.,  
Удовицька І.М., Ревенко Н.О., Волошина О.А., Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., 
Попович Е.О., з моменту закриття цих Зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
Проект рішення: 
2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – до 20 хв., за рі-

шенням Голови Зборів Товариства. 
2.2. Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазна-

ченням прізвища (найменування) акціонера або його представника, відпо-
віді по питанням – до 5 хвилин.

2.3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного (порядок роз-
гляду) – за рішенням Голови Зборів Товариства.

3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства. 

Проект рішення: 
3.1. Припинити, з моменту прийняття рішення, повноваження членів 

Наглядової ради Товариства.
4. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів На-

глядової ради Товариства.
Проект рішення №1:
4.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 6 осіб, у 

тому числі 2 незалежних члена Наглядової ради.
4.2. Визначити строк повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства  – до проведення річних загальних зборів Товариства у 2019 році.
Проект рішення №2:
4.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 6 осіб, у 

тому числі 2 незалежних члена (незалежних директора) Наглядової ради.
4.2. Визначити строк повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства  – 3 роки.
Проект рішення №3:
4.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб, у 

тому числі 2 незалежних члена Наглядової ради (незалежних директора).
4.2. Визначити строк повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства  – до проведення наступних річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення №4:
4.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 6 осіб, у 

тому числі 2 незалежних члена (незалежних директора) Наглядової ради.
4.2. Визначити строк повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства  – до проведення наступних річних загальних зборів Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 Закону України Про акціонерні товариства проект 

рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення 
уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення: 
6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), які будуть укладатися з обраними членами Наглядової 
ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 
15  грудня 2017 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень по питанням проекту порядку денного: www.kvsz.com. Під 
час підготовки до Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні 
з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, з дати отримання повідомлен-
ня до дати проведення Зборів, за адресою Товариства, у відділі корпоративного 
управління, кімната 417 та в день проведення Зборів Товариства за місцем їх 
проведення. Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го – Голова правління – директор Товариства Шабала А.Д. або особа, яка 
виконує його обов’язки. 

повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «ІмпУльС» . 2. Код за ЄДРПОУ: 14315530.  
3. Місцезнаходження: 78223, Iвано-Франкiвська обл., Коломийський р-н, се-
лище Отинiя , вул.Шевченка, 68. 4. Міжміський код, телефон, факс: (03433) 
62188. 5. Електронна поштова адреса: ot.impuls@gmail.com . 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://14315530.nethouse.ua . 7. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення: Емітент 30.11.2017р. отримав інформацію від 
особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній 
системі України (ПАТ «НДУ»), про зміни щодо власників акцій, яким належить 
5 і більше відсотків голосуючих акцій, зокрема частка акціонера юридичної 
особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛММ СЕР-
ВІС» (місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, 
вул.Вовчинецька, буд. 195, кв.11, ідентифікаційний код: 13643395) у загальній 
кількості акцій змінилась з 60,51% до 0 %, в тому числі у загальній кількості 
голосуючих акцій змінилась з 100 % до 0%, частка акціонера-фізичної особи 
у загальній кількості акцій змінилась з 0% до 60,51%, в тому числі у загальній 
кількості голосуючих акцій змінилась з 0 % до 100 %. 

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. директор вульчин д.р. 

приватне аКцІонерне товариСтво «Холдин-
Гова КомпанІя «УКрСпецтеХнІКа» (код ЄдрпоУ 
23724999) інформує про проведення згідно п.5 Ст 47 «Закону про акціонер-
ні товариства:» позачергових загальних зборів акціонерів 12.01.2018року о 
11:00 год. за за місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ,  
вул. м.максимовича 2, оф.1. Реєстрація акціонерів (представників акціоне-
рів), які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку 
акціонерів складеному станом на 24 годину 08.01.2018р., проводитиметься 
за місцем проведення загальних зборів з 10:00год. до 10:45год. 12.01.2018р. 

порядок денний :
1.Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря За-

гальних зборів акціонерів. 2.Про схвалення Товариством значного право-
чину, щодо якого є заінтересованість. 3.Про затвердження нової редакції 
Статуту дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до про-
екту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтер-
нет на власному сайті Товариства http://ust.com.ua/. Для участі в Зборах необ-
хідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника; а для 
представників акціонерів-також довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодав-
ства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до за-
гальних зборів за вищевказаною адресою, з 10:00 год. до 11:00год. (в робочі 
дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 до 10:45 год., 
відповідальна особа Рубан В.А. Телефон для довідок: (044) 257-99-22.

правління ат «ХК «Укрспецтехніка».
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Спiвдружнiсть-Прогрес»

2. Код за ЄДРПОУ: 31111632
3. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 369-50-91, 286-39-72
5. Електронна поштова адреса: info@itb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
Згiдно iнформацiї, отриманої емiтентом 04.12.2017 р., стало вiдомо на-

ступне: 
- пакет акцiй фiзичної особи 1 (фiзична особа не надала згоди на роз-

криття персональних даних), яка володiла бiльш нiж 10% голосуючих акцiй, 
зменшився з 625 штук, що складало 15,625% статутного капiталу емiтента, 

до 0 штук простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу 
емiтента; 

- пакет акцiй фiзичної особи 2 (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття персональних даних), яка володiла бiльш нiж 10% голосуючих акцiй, 
зменшився з 625 штук, що складало 15,625% статутного капiталу емiтента, 
до 0 штук простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу 
емiтента; 

- пакет акцiй фiзичної особи 3 (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних), яка володiла бiльш нiж 10% голосуючих акцiй, зменшив-
ся з 1250 штук, що складало 31,25% статутного капiталу емiтента, до 0 штук 
простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу емiтента; 

пакет акцiй юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦIОНЕРНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 
31776858, мiсцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7), яка 
володiла бiльш нiж 10% голосуючих акцiй, збiльшився з 1500 штук, що 
складало 37,5% статутного капiталу емiтента, до 4000 штук простих 
iменних акцiй, що складає 100,00% статутного капiталу емiтента.

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

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

2. директор волкова Юлiя валерiївна, 05.12.2017.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СпIвдрУжнIСть-проГреС»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«вIнниЧЧина-авто»

2. Код за ЄДРПОУ: 03112811
3. Місцезнаходження: 21011, м. Вінниця, Ватутіна, 172
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)272900, (0432)272900
5. Електронна поштова адреса: main@vinnitsa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vinnichyna-avto.ukravto.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
II. текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО» 05.12.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№05/12/2017-1 від 05 грудня 2017 року на підставі поданої заяви за угодою 
сторін п.1 ст.36 КЗпП України 07 грудня 2017 року. Посадова особа Багрій 
Володимир Васильович (паспорт: серія НА номер 225329 виданий 
03.12.1996 р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області), 

яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 7 днів.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЧЧИНА-АВТО» 05.12.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№05/12/2017-1 від 05 грудня 2017 року, згідно поданої заяви з 08 грудня 
2017 року. Посадова особа Злотницький Сергій Миколайович (паспорт: се-
рія АА номер 748300 виданий 05.05.1998 р. Ладижинським МВМ УМВС 
України у Вінницькій області), призначена на посаду Генеральний дирек-
тор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення 
строку повноважень.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: началь-
ник регіонального відділу охорони, консультант з маркетингу. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2. Генеральний директор Багрій В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

06.12.2017
(дата) 

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО 0904»

2. Код за ЄДРПОУ 00435560
3. Місцезнаходження 03151, м.Київ, проспект 

Повiтрофлотський, 72
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-02-51 (044) 242-50-81
5. Електронна поштова адреса catp0904@i.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

00435560.smida.gov.ua

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

2. текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 25 від 

23  грудня 2016 року) повноваження посадової особи тимчасово виконую-

чого обов’язки Генерального директора Пiсного Якова Григоровича при-
пиняються з 31.12.2017 року. Підстави для прийняття рішення: для ви-
робничих потреб у відповідності до ухваленої пропозиції членів Наглядової 
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 01.11.2016 р. – 31.12.2017 р. 

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 33 від 05 грудня 
2017 року) обрано Тимчасово виконуючим обов’язки Генерального дирек-
тора Пiсного Якова Григоровича з 31.12.2017 року. Підстави для прийняття 
рішення: для виробничих потреб у відповідності до ухваленої пропозиції 
членів Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0314 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу: до 31.12.2018 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: Заступник Генерального директора 
ПАТ «САТП-0904», Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального дирек-
тора ПАТ «САТП-0904».

3. підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Тимчасо-
во виконуючий обов’язки Генерального директора пiсной якiв 
Григорович.

приватне аКцIонерне товариСтво
 «СпецІалІЗоване автотранСпортне пІдприЄмСтво 0904»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«фІрма «ХоЗІмпеКС»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
прат «фірма «Хозімпекс»

Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство «Фірма 
«Хозімпекс»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01552782

Місцезнаходження емітента 02660, м. Київ, Бутлерова, 6
Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 559-70-73

Дата вчинення дії 05.12.2017
Дата розміщення у стрічці 
новин

06.12.2017

Найменування повідомлення Відомості про набуття особою доміную-
чого контрольного пакета у розмірі 95 і 
більше відсотків

Відповідно до реєстру акціонерів станом на 04.12.2017 р. надаємо ін-
формацію про набуття власником контрольного пакету: Соколовська Дар'я 
Андрiївна (код 3319014026), розмір частки до зміни – 0,86%, розмір частки 
після зміни – 95,84%.

Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації.
Голова правління  Гавриленко а.Є.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«Сплави УКраЇни» 

(код ЄДРПОУ 30555126, адреса місцезнаходження: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, с.Горенка, вул. Садова, 24) повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 груд-
ня 2017 року за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський  р-н, 
с.Горенка, вул. Садова, 24, каб.№1-кімната переговорів. Реєстрація ак-
ціонерів (їх представників) відбудеться з 12.00 до 12.20 в день проведення 
та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.30. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 19 грудня 2017 
року. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку, вста-
новленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». 

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

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. При-
йняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

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

них зборах акціонерів.
4. Затвердження передавального акту ПрАТ «Сплави України».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо 
підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за 
місцезнаходженням товариства: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
с.Горенка, вул. Садова, 24, каб.№1 кімната переговорів, у робочі дні  
( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за 
місцем проведення зборів у посадової особи – голови комісії з припинення 
Федорова В.П 

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

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

Довідки за телефоном (044) 331-90-75 
наглядова рада товариства 
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Айбокс Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-41-80 (044) 205-41-84
5. Електронна поштова адреса bank@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.iboxbank.online

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонер-
ного товариства

II. текст повідомлення
Публічним акціонерним товариством «Айбокс Банк» (далi - Банк) 

04.12.2017р. отримано від особи, яка здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України - ПАТ «НДУ» реєстр власникiв 
iменних цiнних паперiв, складеного станом на 29.11.2017 року, згiдно якого 
стало відомо про наступні зміни, які відбулися на рахунках власників – 
фiзичних осіб, що володiють бiльше 5 вiдсоткiв простих акцій Банку, а 
саме:

- частка акціонера «фізичної особи» в загальній кількості акцій та в за-
гальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій становила 
89,8178%, після зміни розміру пакета акцій стала 81,5218%. При цьому 
кількість акцій та кількість голосуючих акцій на рахунку у цінних паперах 
«фізичної особи» збільшилась на 44 967 000 штук, з 93 208 424 штуки до 
138 175 424 штук. Зміни відбулись у зв’язку із придбанням «фізичною осо-
бою» акцій додаткової емісії Банку та збільшенням статутного капіталу 
Банку.

- частка акціонера «фізичної особи» в загальній кількості акцій та в за-
гальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій становила 
8,3666%, після зміни розміру пакета акцій стала 5,1225%. При цьому кіль-
кість акцій та кількість голосуючих акцій на рахунку у цінних паперах «фі-
зичної особи» не змінилась та становить 8 682 413 штук.

- акціонер «фізична особа» набула право власності на акції Банку пiд 
час додаткової емiсiї в кількості 10 376 500 штук, що становить 6,122% від 
загальної кількості голосуючих акцій.

- акціонер «фізична особа» набула право власності на акції Банку пiд 
час додаткової емiсiї в кількості 10 376 500 штук , що становить 6,122% від 
загальної кількості голосуючих акцій.

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 Хейло Галина михайлiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.05
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “айБоКС БанК”

приватне аКцІонерне товариСтво 
«вIнницьКий молоЧний Завод «роШен»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Він-
ницький молочний завод «Рошен»

1.2.Організаційно - правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00418018
1.4.Місцезнаходження емітента 21022, Вінницька область, м. Вінни-

ця, вул. Енергетична, 7
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0432) 55-70-90, (0432) 55-70-90

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://vmz.roshen.com

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

o.lisenko@vmz.roshen.ua 

1.8. Дата вчинення події 5 грудня 2017 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-

ного товариства

2. текст повідомлення: 
2.1.дата прийняття рішення та найменування уповноваженого ор-

гану емітента, що прийняв відповідне рішення: 
Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 
«РОШЕН» 24 квітня 2017 р.

2.2.дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдр: 5 грудня 2017 р.

2.3.повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

ЗАВОД «РОШЕН»
2.4.повне найменування акціонерного товариства після зміни:
Приватне акціонерне товариство «Вінницький молочний завод «Рошен»

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

директор приватного акціонерного товариства «вінницький мо-
лочний завод «рошен»

_______________ рощупкін дмитро володимирович
  / підпис МП /
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повідомлення про виникнення особливої інформації 

прат «фІрма «ХоЗІмпеКС»
Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство «Фірма 
«Хозімпекс»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01552782

Місцезнаходження емітента 02660, м. Київ, Бутлерова, 6
Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 559-70-73

Дата вчинення дії 05.12.2017
Дата розміщення у стрічці 
новин

06.12.2017

Найменування повідомлення зміна власників, яким належить 10 і 
більше % простих акцій 

Відповідно до реєстру акціонерів станом на 04.12.2017 р. надаємо ін-
формацію про власників.

Фізична особа 1. Частка до зміни – 24.50%, частка після зміни – 0%.
Фізична особа 2. Частка до зміни – 24.50%, частка після зміни – 0%.
Фізична особа 3. Частка до зміни – 25,62%, частка після зміни – 0%.
Фізична особа 4. Частка до зміни – 10,18%, частка після зміни – 0%.
Фізична особа 5. Частка до зміни – 10,18%, частка після зміни – 0%.

Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації
Голова правління  Гавриленко а.Є.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15339 10
2. ПАТ АЙБОКС БАНК 18
3. ПАТ АК БОГДАН МОТОРС 13
4. ПРАТ БЕЛКОМ 4
5. ПАТ БУДСЕРВІС 9
6. ПРАТ ВИНОГРАДІВСЬКЕ АТП 12144 18
7. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» 9
8. ПРАТ ВІЛЬШАНКА 10
9. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 18
10. ПРАТ ВІННИЧЧИНА АВТО 15
11. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 5
12. ПАТ ДІВІ БАНК 3
13. ПРАТ ДІГ 3
14. ПРАТ ЕВВІВА 8
15. ТОВ ЕГРЕС- АГРО 9
16. ПРАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 4
17. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 16
18. ПРАТ ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ 7
19. ПРАТ ЗАІР 11
20. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ’ЯСО» 7
21. ПАТ ІМПУЛЬС 12
22. ПАТ ІМПУЛЬС 14
23. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 10
24. ПРАТ КИЇВХІМПОСТАЧ 2
25. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 9
26. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 4
27. ПАТ КОМІНТЕРН 12
28. ПРАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 8
29. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 14
30. ПРАТ МАРШАЛ7 16
31. ПРАТ МАШТОРГІНВЕСТ 17
32. ПВІФ МУЛЬТІФОНД 13
33. ПВІФ МУЛЬТІФОНД 13
34. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 3
35. ПРАТ САТП 0904 15
36. ПРАТ СПІВДРУЖНІСТЬ-ПРОГРЕС 15
37. ПРАТ СПЛАВИ УКРАЇНИ 17
38. ПАТ СТОМА 10
39. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 11
40. ПАТ УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 6
41. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 4
42. ПАТ УКРГАЗПРОЕКТ 2
43. ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 17
44. ПРАТ УКРПАПІРПРОМ 3
45. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 2
46. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 16
47. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 19
48. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 7
49. ПРАТ ХЕРСОНТУРИСТ 8
50. ПРАТ ХІММЕТ 8
51. ПРАТ ХК УКРСПЕЦТЕХНІКА 14
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17303
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
06.12.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

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