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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ

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

фондового ринку (щодо удосконалення порядку 
реєстрації випуску акцій)»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.05.2017 № 359 було схвалено 
проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (щодо удосконалення по-
рядку реєстрації випуску акцій)» (далі – Проект).

Проект розроблено відповідно до пункту 1 частини 
другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою удосконалення порядку реєстрації випуску акцій в 
процесі:

консолідації та дроблення акцій акціонерного товари-
ства;

зміни розміру статутного капіталу акціонерного това-
риства;

приватизації та корпоратизації;
реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, ство-

рених до набрання чинності Законом України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», та переведення таких ви-
пусків у систему депозитарного обліку;

здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонер-
них товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, 
виділу чи перетворення або до яких здійснюється при-
єднання;

заснування акціонерних товариств;
анулювання викуплених акціонерним товариством ак-

цій без зміни розміру статутного капіталу
та уніфікації положень відповідних нормативно-

правових актів з нормами нормативно-правових актів 
НКЦПФР, що встановлюють вимоги щодо реєстрації в 
НКЦПФР випусків інших (крім акцій) цінних паперів.

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

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

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

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Та НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПраТ «ІЛЛІЧ-СТаЛЬ» (вул. Семашка, 18, м. Маріуполь, 
Донецька область, 87504, код за ЄДРПОУ: 24815801) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» – 
розпорядження №233-Кф-З від 26 травня 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: 

«30» травня 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 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер дженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПаТ Коростишівське підприємство «Кортекс» 
(12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Ко-
ростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56, код за ЄДРПОУ: 
00306503) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПАТ Коростишівське підприємство «Кортекс» (код за 
ЄДРПОУ: 00306503) – розпорядження № 230-Кф-З від 
25 травня 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: 

«29» травня 2017 року.

29.05.2017 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

(код ЄДрПОУ 14191067)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вулиця Сурікова, будинок 10/1, 

м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» червня 

2017 року о 14:00 годині за адресою: вулиця Сурікова, будинок 10/1, 
м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, кабі-
нет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» червня 
2017 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «23» червня 2017 року.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛЬ» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАССТАЛЬ» про роботу за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподі-
лу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл пла-
нових показників прибутку на 2017 рік.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень Директора.
12 Обрання Директора Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 

представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законо-
давства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-

тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: вулиця Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, 
Придніпровський район, Черкаської області, 18036, кабінет директора у 
робочі дні з10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чергових 
загальних зборів за місцем їх проведення з 13:00 години до 13:50 години. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми є Директор Шапошник Віталій Васильович тел. 0 (472) 64-15-47.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://prat_cherkasstal.emitents.net.ua/ 

Довідки за тел. 0 (472) 64-15-47.

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

Найменування показника Періоди
2016 рік 2015 рік

Усього активів 1035 1017
Основні засоби 737 746
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 272 205
Грошові кошти та еквіваленти 5 42
Нерозподілений прибуток 258 244
Власний капітал 2021 1007
Статутний капітал 20 20
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 14 10,2
Чистий прибуток (збиток) 14 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000 2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЧЕрКаССТаЛЬ»
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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

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-45-55 -

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 25.05.2017р. прийнято рiшення 

№32 про схвалення проведення угод iз заiнтересованiстю з вiдступлення 
прав вимоги мiж ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на ринкових 
умовах згiдно з реєстром Кредитних договорiв, щодо яких укладенi Догово-

ри про вiдступлення прав вимоги мiж ПАТ «АЛЬФА БАНК» (Новий креди-
тор) та ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Первiсний кредитор). Заiнтересована сторо-
на правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' 
(код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Деся-
тинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз 
С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. №B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств 
Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург 
L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у статутному 
капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 
капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодав-
ства: 372.27 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) 0.001003%.

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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.05.2017
(дата)

ПаТ “УКрСОцБаНК”

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 ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044) 205-45-55 -

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 25.05.2017р. прийнято рiшення 

№32 про схвалення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме 
схвалення спiвпрацi мiж ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 
ринкових умовах в рамках Договору оренди (найму) №100727/200317 вiд 
20 березня 2017 року частини нежитлового примiщення, що знаходиться за 

адресою м.Київ вул. Ковпака 29, загальною площею 30,00 кв.м. 
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Укра-
їна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торгово-
му реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: вiдсутня. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): вiдсутнє.

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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.05.2017
(дата)

ПаТ “УКрСОцБаНК”

(код ЄДРПОУ 02969662, адреса місцезнаходження: Житомирська 
обл.., Черняхівський р-н, смт.Черняхів, вул. Індустріальна, , 24-В) повідо-
мляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 20 червня 2017 року за адресою: Житомирська обл.., Черня-
хівський р-н, смт.Черняхів, вул. Індустріальна, , 24-В, каб.№1. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 10.00 до 10.30 в 
день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.30. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 
14 червня 2017 року. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються 
в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні то-
вариства». 

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на 
голосування):

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

гальних зборах акціонерів.
4. Про припинення ПАТ «Черняхівський завод «Авангард», шляхом 

перетворення-реорганізації в товариство з додатковою відповідальністю 
та затвердження порядку та умов перетворення.

5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 
його перетворення.

6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення поряд-
ку, умов та строків перетворення.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки у 
статутному капіталі товариства, що створюється. 

8. Затвердження строку, порядку та умов викупу акцій у акціонерів у від-
повідності до процедури та умов проведення перетворення-реорганізації.

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, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться 
за місцезнаходженням товариства: Житомирська обл.., Черняхівський 
р-н, смт.Черняхів, вул. Індустріальна, , 24-В, каб.№1, у робочі дні ( з поне-
ділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем 
проведення зборів у посадової особи – голови правління Лісовського В.Ф. 

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
www.ztavangard.inf.ua. 

Довідки за телефоном (04434) 482-61 
Наглядова рада Товариства 

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«ЧЕрНЯХІВСЬКий ЗаВОД «аВаНГарД» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 30 травня 2017 р. 
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ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЖиТОМирСЬКий ЗаВОД «аГрОМаш» 

(код ЄДРПОУ 00901387, адреса місцезнаходження: м.Житомир, 
вул. Чуднівська, 104) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 20 червня 2017 року за адресою: 
м. Житомир, вул. Чуднівська, 104, каб.№8. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) відбудеться з 10.00 до 10.30 в день проведення та за міс-
цем проведення зборів. Початок зборів о 10.30. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах, 14 червня 2017 року. По-
зачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку, встановлено-
му 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. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
4. Про припинення ПАТ «Житомирський завод «Агромаш», шляхом 

перетворення-реорганізації в товариство з додатковою відповідальністю 
та затвердження порядку та умов перетворення.

5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 
його перетворення.

6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення поряд-
ку, умов та строків перетворення.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки у 
статутному капіталі товариства, що створюється. 

8. Затвердження строку, порядку та умов викупу акцій у акціонерів у від-
повідності до процедури та умов проведення перетворення-реорганізації.

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: м.Житомир, вул. Чуднівська, 104, каб.№8, 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 правління Лісовського В.Ф. 

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

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

Довідки за телефоном (0412) 244-402 
Наглядова рада Товариства 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЧиНар» 
(код ЄДРПОУ 13581814, адреса місцезнаходження: м.Житомир, 

вул. Вільський шлях, 14) повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 червня 2017 року за адре-
сою: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 14, каб.№1. Реєстрація акціоне-
рів (їх представників) відбудеться з 10.00 до 10.30 в день проведення та 
за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.30. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 14 червня 
2017  року. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку, 
встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Проект Порядку денного  
(переліку питань, які виносяться на голосування):

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

гальних зборах акціонерів.
4. Про припинення ПрАТ «Чинар», шляхом перетворення-реорганізації 

в товариство з обмеженою відповідальністю та затвердження порядку та 
умов перетворення.

5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 
його перетворення.

6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення поряд-
ку, умов та строків перетворення.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки у 
статутному капіталі товариства, що створюється. 

8. Затвердження строку, порядку та умов викупу акцій у акціонерів у від-
повідності до процедури та умов проведення перетворення-реорганізації.

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, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться 
за місцезнаходженням товариства: м.Житомир, вул. Вільський шлях, 14, 
каб.№1, у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень 
проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – ди-
ректора Блажко С.А. 

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

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

Довідки за телефоном (04434) 253-716 
Наглядова рада Товариства 

ПраТ «ДУБриК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

ПраТ «ДУБриК» ДОПОВНЕННЯ
26.04. 2017 року ПрАТ «Дубрик» отримало від ПАТ «НДУ» (код за 

ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. 
Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 25.04.2017 року 
(вих. № 135176зв від 26.04.2017 року) розмір пакету акцій фізичної особи, 
який становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій змінився, пакет ак-
цій, який належав в загальній кількісті акцій 2499968 штук, який складав 

99,99872% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 
99,99872 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй зменшився до 0 шт. Від-
соток в загальній кількості голосуючих акцій складає 0,0000% /Розмір паке-
ту акцій фізичної особи, яка придбала акції, складав в загальній кількісті 
акцій 0 штук, який складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу та 0 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збільшив-
ся до 2499966 шт. Відсоток в загальній кількості голосуючих акцій складає 
99,99864%.

Оскiльки в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерного товариства не вка-
зано дати змiни переходу прав власностi на цiннi папери, у полi «Дата об-
ліку» вказується дата отримання реєстру.

В.о. голови правління  Мельничук Г.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «МОНОМаХ»

Код за ЄДРПОУ: 19421419
Місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Велика 

Димерка, вул. Комунальна, б. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 331-61-08
Електронна поштова адреса: іnfo@monomakh.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.monomakh.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст Повідомлення 

25.05.2017 року позачерговими Загальними зборами акціонерів було 
прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з 
25.05.2017 року до 24.05.2018 року наступного характеру: одержання Това-
риством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акре-
дитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в 
АТ «Райффайзен Банк Аваль»; передача майна (майнових прав) Товариства 

в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому 
числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги 
та/або переведення боргу, оренди та лізингу; разове продовження строку дії 
укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів щодо прийняття гро-
шових зобов'язань не більше ніж на 5 років та/або разове збільшення взятих 
на себе Товариством грошових зобов'язань на 134 457 500,00 грн. Гранична 
сума -134 457 500,00 грн, що становить 50% до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк стано-
вить 268 915 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 2 842 135 акцій, 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах - 2 838 225 акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 2 838 225 акцій, «проти» - 0 акцій.

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

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

Генеральний директор  Я.В.Кондратенко
26.05.2017 р.
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Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів 

ПаТ «БаНК аЛЬЯНС»
ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «БаНК аЛЬЯНС» 

(надалі – Банк)
місцезнаходження Банку: 

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

нерів, які відбудуться 08 червня 2017 року у приміщенні Банку за 
адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 (2-й поверх, зала 
нарад) о 10 годині 00 хвилин 

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 08 черв-
ня 2017 року з 09:00 до 09:30 за місцем проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі за тек-
стом – Загальні збори). 

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних 
зборах необхідно мати документ, що посвідчує їх особу відповідно до 
законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (до-
віреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосуван-
ня на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законо-
давства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: 

01 червня 2017 року (станом на 24 годину).
ПЕрЕЛІК ПиТаНЬ, ВКЛЮЧЕНиХ ДО ПОрЯДКУ ДЕННОГО:

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

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

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

4. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» шля-
хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (із зазна-
ченням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

6. Про визначення уповноваженого органу та осіб, уповноважених 
приймати рішення та вчиняти всі необхідні передбачені законодав-
ством дії, пов’язані з приватним розміщенням акцій ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС». 

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

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами (матері-
алами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних зборів, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, 
каб. №1, контактні особи: Жук О.В. та Заболотна О.В., у робочі дні з 
10:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи надаються 
акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отримано-
го Правлінням ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Для ознайомлення з документа-
ми акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам 
(уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відпо-
відно до законодавства підтверджує повноваження представника.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного - Голова Правління Банку Онищенко Н.В. або особа, 
яка виконуватиме обов’язки Голови Правління Банку.

Звертаємо увагу акціонерів, що Загальні збори скликаються та бу-
дуть проводитися згідно з Законом України «Про спрощення процедур 
реорганізації та капіталізації банків» №1985-VIII (надалі – Закон), який 
передбачає капіталізацію банку за спрощеною процедурою. Відповід-
но до підпункту 7) пункту 3 статті 3 зазначеного Закону під час збіль-
шення статутного капіталу Банку за спрощеною процедурою положен-
ня законодавства щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів 
не застосовуються.

Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 426-67-89.
Спостережна рада ПаТ «БаНК аЛЬЯНС»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«БаНК аЛЬЯНС»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «МОНОМАХ»
Код за ЄДРПОУ: 19421419
Місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Ве-

лика Димерка, вул. Комунальна, б. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 331-61-08
Електронна поштова адреса: іnfo@monomakh.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.monomakh.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
2. Текст Повідомлення 

На виконання рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства вiд 25.05.2017 року (Протокол № 9) у зв'язку із заплановани-
ми змінами в органах управління Товариства вiдбулися наступнi змiни:

Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради - Ба-
рабаш Ірини Василівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не 
надала) з 25.05.2017 року. Посадова особа володiє часткою в статутно-
му капiталi Товариства - 74, 923110%. Перебував на посаді з 23.09.2015 
року по 25.05.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа немає.

Достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради - Ба-
рабаша Тараса Олеговича (згоди на розкриття паспортних даних особа 
не надала) з 25.05.2017 року. Посадова особа володiє часткою в ста-
тутному капiталi Товариства - 24, 939210%. Перебував на посаді з 
23.09.2015 року по 25.05.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа немає.

Достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради - Ти-
чино Сергія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних особа 
не надала) з 25.05.2017 року. Посадова особа володiє часткою в ста-
тутному капiталi Товариства - 0,000180%. Перебував на посаді з 
23.09.2015 року по 25.05.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа немає.

Барабаша Тараса Олеговича (згоди на розкриття паспортних даних 
особа не надала) обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства 
з 26.05.2017 року. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства - 24, 939210%. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх 5 рокiв: З 2006 року - директор з маркетингу та про-
дажів Товариства, з 23.09.2015 р. по 25.05.2017 р. - Член Наглядової 
ради Товариства. Термiн призначення - 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. 

Тичино Сергія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних 
особа не надала) обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства 
з 26.05.2017 року. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства - 0,000180%. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх 5 рокiв: З 2002 року по теперішній час - заступник 
директора ТОВ «Українська Ділова Експертиза», з 23.09.2015 р. по 
25.05.2017 р. - Член Наглядової ради Товариства. Термiн призначен-
ня  - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа немає. 

На виконання рiшення позачергових загальних зборів від 
25.05.2017  року (Протокол № 9) та рішення Наглядової ради Товари-
ства вiд 25.05.2017 року (Протокол № 66) у зв'язку із запланованими 
змінами в органах управління Товариства вiдбулися наступнi змiни:

Барабаша Богдана Олеговича (згоди на розкриття паспортних да-
них особа не надала) обрано на посаду Голови Наглядової ради з 
26.05.2017 року. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства - 0,000110. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх 5 рокiв: з 14.04.2011 р. - по 18.05.2017 року, генеральний ди-
ректора Товариства, з 04.07.2013 р. - по 18.05.2017 року, головний бух-
галтер АТ «Мономах». Термiн призначення - 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.

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

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

Генеральний директор  Я.В.Кондратенко
26.05.2017 р.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МОНОМаХ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «МОНОМАХ»

Код за ЄДРПОУ: 19421419
Місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський р-н,  

с.м.т. Велика Димерка, вул. Комунальна, б. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 331-61-08
Електронна поштова адреса: іnfo@monomakh.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.monomakh.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів 
2. Текст Повідомлення 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 

25.05.2017 року було прийнято рішення про виплату дивідендів. На-
глядовою Радою Товариства 25.05.2017 року була визначена дата 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 
03.07.2017 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства - 2 000 000,00 грн. 
Строк виплати дивідендів: з 05.07.2017 р. по 24.11.2017 р. Спосіб ви-
плати дивідендів: безпосередньо акціонерам. Порядок виплати диві-
дендів: виплата акціонеру всієї суми дивідендів в повному обсязі.

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

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

Генеральний директор  Я.В.Кондратенко
26.05.2017 р.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«МОНОМаХ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Давидів»
2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне 

товариство
3. Місцезнаходження емітента: 81151, Львівська обл., с. Давидiв, 

вул. Львiвська, буд. 2А
4. Код за ЄДРПОУ: 00852683
5. Міжміський код та телефон, факс: (032) 2550311, 2277625
6. Електронна поштова адреса: davudiv@emitent.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонер-

ного товариства
8.Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 00852683.infosite.com.ua
ІІ Текст повідомлення

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Давидів», 
які відбулися 18.05.2017 р. було прийняте рішення про зміну типу То-
вариства на Приватне акціонерне товариство «Давидів». 26 травня 
2017 року було проведено державну реєстрацію відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР. Повне наймену-
вання до зміни – Публічне акціонерне товариство «Давидів». Повне 
найменування після зміни – Приватне акціонерне товариство «Дави-
дів».

ІІI Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Директор  Грень ростислав романович

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«ДаВиДІВ»

До уваги акціонерів
ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВО 

«ГОЛОВНий СПЕцІаЛІЗОВаНий 
КОНСТрУКТОрСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНий ІНСТиТУТ»!
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 «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ».

2. Код за ЄДРПОУ: 13504966
3. Місцезнаходження: 87535 м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 517713; 538931
5. Електронна поштова адреса: info@gskti.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: WWW.gskti.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради ПРАТ «ГСКТI» (протокол 
№2/17 вiд 29.05.2017 р.) було прийняте рiшення переобрати на посадi 
Генерального директора Товариства Сердюка Юрiя Дмитровича з 
29.05.2017 р. (паспорт: серiя ВВ номер 453583 виданий 29.05.1998 р. 
Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi). 

Строк, на який обрано посадову особу - 1 (один) рік. Посадова особа 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний 
директор.

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

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

Генеральний директор ПраТ «ГСКТІ» Сердюк Ю.Д.
29.05.2016 р.

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КрЕМЕНЧУцЬКа ТриКОТаЖНа 

фаБриКа»
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Кременчуцька трикотажна фабрика»
2.Код за ЄДРПОУ: 00310924
3.Місцезнаходження: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, про-

спект Полтавський, 2-а
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-97-35 79-97-31
5.Електронна поштова адреса: 00310924@trik.pat.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.trik.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства.
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення - 25.04.17 р.; найменування уповноваженого 
органу емітента, що прийняв відповідне рішення - річні Загальні збори 
ПАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика»; дата державної реєстрації 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР  – 
26.05.17 р.; повне найменування акціонерного товариства до зміни - Пу-
блічне акціонерне товариство «Кременчуцька трикотажна фабрика»; по-
вне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне акціо-
нерне товариство «Кременчуцька трикотажна фабрика».

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління _____________  Вернер М.й.
 ( підпис )   М.П.  ( ініціали та прізвище керівника )
  26.05.2017
  ( дата )
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ОДЕСЬКий КОНЬЯЧНий ЗаВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00412056
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мельниць-

ка, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 234-19-55, (048) 234-19-55
5. Електронна поштова адреса: Goloskik.V@khortitsa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://doc.shustov.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 29.05.2017 р. було 
прийнято рішення про надання згоди Товариством на вчинення значного 
правочину. 

Наглядова рада Товариства надала згоду на укладення договору по-
ставки алкогольної продукції.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину – 
180 000 тис. грн..

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 798 247 тис. грн..

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) – 22,55%.

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

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

Голова Правління ____________ Городецький Едуард робертович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  29.05.2017р
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : ПриВаТНЕ 

аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВIйТОВЕцЬКЕ 
ПIДПриЄМСТВО ПО ПЛЕМІННIй СПраВI В ТВариН-
НицТВI»; 2.Код за ЄДРПОУ : 00711451; 3.Місцезнаходження : 31256, 
Хмельницька обл., смт. Вiйтiвцi, вул.Миру, 1; 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (03845) 95297, 95139; 5.Електронна поштова адреса: vpp@emitent.
km.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: vpp.km.ua; 7.Вид особливої ін-
формації – Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ.Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів товариства 
від 25.04.2017р. (Протокол вiд 25 квітня 2017 року №1) прийнято рішення: 
Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акці-
онерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тва-
ринництві».Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній 
справі в тваринництві». Скорочене найменування акціонерного товари-
ства після зміни: ПрАТ «Війтовецьке підприємство по племінній справі в 
тваринництві» .Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 26.05.2017р.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством

2. Голова правлiння Сім'яченко Віктор Станіславович 26.05.2017

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«раВа-рУСЬКий МаСЛОЗаВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітен-
та (для опублікування у офіційному друкованому виданні)1. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Рава-Руський маслозавод». 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та : 00446434. 3. Місцезнаходження емітента: 80300 , Львiвська обл., 
Жовкiвський р-н, м.Жовква, вул. Л. Українки, буд.40. 4. Міжміський код, 
телефон та факс емітента : (03252) 614-23 (03252) 614-23. 5. Електронна 
поштова адреса емітента : 00446434@emitent.net.ua, vat_rrm@ukr.net.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації : 00446434.infosite.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 
2. Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення: 19.05.2017. Найменуван-
ня уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: 
загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 25.05.2017. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне то-
вариство «Рава-Руський маслозавод». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство «Рава-Руський 
маслозавод». 3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Ди-
ректор Борис Павло Васильович.

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО 
"СУМиХIМПрОМ"

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

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №136 вiд 25.05.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №2 вiд 25.05.2017 до Договору поставки 
№27-09/08 вiд 09.08.2016 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ПАТ «Об’єднана 
гiрничо-хiмiчна компанiя» стосовно постачання iльменiтового концентра-
ту, або еквiвалент. Загальна вартiсть Договору поставки №27-09/08 вiд 
09.08.2016 складає 275 577,4 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 25,13 %.

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

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

2. Найменування посади Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.26
(дата)
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ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«цЮрУПиНСЬКий аГрОПОСТаЧ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРО-

ПОСТАЧ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Заліз-

нична, 10
шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРО-
ПОСТАЧ» повідомляє Вас, що 29 червня 2017 року о 16.00 годині за 
адресою: Україна, Херсонська обл., цюрупинський р-н, смт. Брилівка, 
вул. Залізнична, 10, приміщення ПаТ «цЮрУПиНСЬКий аГрОПОС-
ТаЧ», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 червня 2017 року з 15.45 год. до 16.00 год. за адресою: 
Україна, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Залізнич-
на, 10, приміщення ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 год. 22.06.2017 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 червня 2017 року (включ-
но), у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня пере-
рва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Херсонська обл., Цюрупин-
ський р-н, смт. Брилівка, вул. Залізнична, 10. Відповідальна за ознайомлення 
з матеріалами зборів - Головний бухгалтер ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРО-
ПОСТАЧ» Македон Людмила Іванівна. Телефон для довідок: (05542) 55-6-25.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на 
власному веб-сайті Товариства за адресою: http://tsuragrosnab.pat.ua

29 червня 2017 року 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 проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 

Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПУБЛІЧНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «цЮрУПиНСЬКий 
аГрОПОСТаЧ» (тис. грн.) 

Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 25234 29296
Основні засоби 23316 108
Довгострокові фінансові інвестиції 26897
Запаси 23
Сумарна дебіторська заборгованість 1879 2278
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 2
Нерозподілений прибуток -21166 3554
Власний капітал 4479 4140
Статутний капітал 479 479
Довгострокові зобов’язання 17205 21610
Поточні зобов’язання 3471 3493
Чистий прибуток (збиток) -1419 -349
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1915800 1915800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну 
систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок 
в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 
чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата набрання 
чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитар-
ною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на 
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні 
папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною устано-
вою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах.

Правління Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Ма-
линський хлібозавод». 

2.Код за ЄДРПОУ 00378862. 
3.Місцезнаходження 11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. І. Огієнка, 

буд.61. 4.Міжміський код, телефон та факс 04133 4-53-16, 4-53-90. 
5.Електронна поштова адреса malinhlib@emzvit.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.malinhlib.ho.ua. 
7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

В зв’язку із необхідністю обрання складу ревізійної комісії Товариства 
загальними зборами акціонерів ПАТ «Малинський хлібозавод» 26 травня 
2017 року обрано Гладку Лідію Андріївну головою та членом Ревізійної ко-
місії Товариства. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 26 трав-
ня 2017 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 26.05.2017 
року). Гладка Л.А. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, об-
рана на посаду голови та члена Ревізійної комісії строком на три роки. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п’яти років інших посад не обіймала, пенсіонер. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. В зв’язку із необхідністю 
обрання складу ревізійної комісії Товариства загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «Малинський хлібозавод» 26 травня 2017 року обрано Єхніча Юрія 
Володимировича членом Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийнято 
загальними зборами акціонерів 26 травня 2017 року (Протокол загальних 
зборів акціонерів №1 від 26.05.2017 року). Єхніч Ю.В. володіє часткою в 

статутному капіталі Емітента в розмірі 0.76259 %, обраний на посаду члена 
Ревізійної комісії строком на три роки. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
5 років, - директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. В зв’язку із необхідністю обрання складу ревізійної комі-
сії Товариства загальними зборами акціонерів ПАТ «Малинський хлібоза-
вод» 26 травня 2017 року обрано Березовську Ольгу Михайлівну членом 
Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийнято загальними зборами акціо-
нерів 26 травня 2017 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 
26.05.2017 року). Березовська О.М. володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.00435 %, обрана на посаду члена Ревізійної комісії 
строком на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - санітар-
ка. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
В зв’язку із необхідністю обрання складу наглядової ради Товариства за-
гальними зборами акціонерів ПАТ «Малинський хлібозавод» 26 травня 
2017 року обрано Яковенка Володимира Григоровича членом наглядової 
ради Товариства. Рішення про обрання члена наглядової ради прийнято 
загальними зборами акціонерів 26 травня 2017 року (Протокол загальних 
зборів акціонерів №1 від 26.05.2017 року). Яковенко В.Г. володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 62.86698 %. В зв’язку із необхідністю 
обрання голови наглядової ради Товариства наглядовою радою ПАТ «Ма-
линський хлібозавод» 26 травня 2017 року обрано Яковенка Володимира 
Григоровича головою наглядової ради Товариства. Рішення про обрання 
голови наглядової ради прийнято наглядовою радою ПАТ «Малинський хлі-
бозавод» 26 травня 2017 року (Протокол засідання наглядової ради №1 від 
26.05.2017 року). Cтрок, на який обрано особу - на строк до наступних річ-
них зборів товариства для ПАТ; на 3 роки для ПрАТ. Інші посади, які обійма-

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЧЕрКаСЬКЕ аВТОТраНСПОрТНЕ ПІДПриЄМСТВО 17154»

(код ЄДрПОУ 03119475)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 18036, Черкаська область, місто Чер-
каси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» червня 
2017 року об 11:00 годині за адресою: 18036, Черкаська область, місто 
Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47, в кабі-
неті №1 (директора) ІІ поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» червня 2017 
року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «23» червня 2017 року.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товари-

ства.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирек-
тора.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

2016  рік.
8. Про зміну типу ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство. 
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 

вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Відкликання Виконавчого органу Товариства.
12. Відкликання Наглядової ради Товариства. 
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Відкликання Ревізора.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться 

товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання 
таких угод.

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера - крім паспорта - довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законо-
давства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 

скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів у робочі дні з 
10:00 години до 16:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години) за 
місцезнаходженням товариства: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, 
Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47, в кабінеті № 1 , ІІ по-
верх, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх прове-
дення з 10:00 години до 10:50 год. особою відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є Директор Романенко Сергій 
Валерійович тел. 0(472) 64-11-33. 

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість 
ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
а щодо кандидатів органу Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення чергових загальних зборів .

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товари-
ства 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.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного- http://atp17154.emitents.net.ua/ua/

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

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 594,0 683,9
Основні засоби 517,0 594,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 30,0 19,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,0 1,0
Нерозподілений прибуток (1246,0) (1261,4)
Власний капітал 
Статутний капітал 702 702
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 46 39
Чистий прибуток (збиток) 15,0 5,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2806400 2806400
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) 9 9

Телефон для довідок: 0 (472) 641133.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЧЕрКаСЬКЕ аВТОТраНСПОрТНЕ ПІДПриЄМСТВО 17154»

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МаЛиНСЬКий ХЛІБОЗаВОД»
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ла ця особа за останні 5 років, – Фінасовий директор -головний бухгалтер. 
Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера або групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором. В зв’язку iз прийняттям рішення 
про перейменування товариства з ПАТ на ПрАТ та після реєстрації редакції 
статуту ПрАТ «Малинсьий хлібозавод» дана особа буде виконувати 
обов’язки голови та члена Наглядової ради ПрАТ «Малинсьий хлібозавод». 
В зв’язку із необхідністю обрання складу наглядової ради Товариства за-
гальними зборами акціонерів ПАТ «Малинський хлібозавод» 26 травня 
2017 року обрано Заречну Наталію Володимирівну членом наглядової ради 
Товариства. Рішення про обрання члена наглядової ради прийнято загаль-
ними зборами акціонерів 26 травня 2017 року (Протокол загальних зборів 
акціонерів №1 від 26.05.2017 року). Заречна Н.В. володіє часткою в статут-
ному капіталі Емітента в розмірі 0.00901 %. Cтрок, на який обрано особу - 
на строк до наступних річних зборів товариства для ПАТ; на 3 роки для 
ПрАТ. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, – бухгалтер. 
Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера або групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором. В зв’язку iз прийняттям рішення 
про перейменування товариства з ПАТ на ПрАТ та після реєстрації редакції 
статуту ПрАТ «Малинсьий хлібозавод» дана особа буде виконувати 

обов’язки члена Наглядової ради ПрАТ «Малинсьий хлібозавод». В зв’язку 
із необхідністю обрання складу наглядової ради Товариства загальними 
зборами акціонерів ПАТ «Малинський хлібозавод» 26 травня 2017 року об-
рано Бакланову Олену Володимирівну членом наглядової ради Товариства. 
Рішення про обрання члена наглядової ради прийнято загальними зборами 
акціонерів 26 травня 2017 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 
від 26.05.2017 року). Бакланова О.В. володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.00901 %. Cтрок, на який обрано особу - на строк до 
наступних річних зборів товариства для ПАТ; на 3 роки для ПрАТ. Інші по-
сади, які обіймала ця особа за останні 5 років, – головний спеціаліст. Поса-
дова особа є акціонером, не є представником акціонера або групи акцiонерiв, 
не є незалежним директором. В зв’язку iз прийняттям рішення про пере-
йменування товариства з ПАТ на ПрАТ та після реєстрації редакції статуту 
ПрАТ «Малинсьий хлібозавод» дана особа буде виконувати обов’язки чле-
на Наглядової ради ПрАТ «Малинсьий хлібозавод».

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Голова правління Гарбар Олена Петрів-
на 26 травня 2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО 
"ДОНЕцЬКТУриСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02658212

3. Місцезнаходження емітента 83001 Донецька область, м. Донецьк 
площа Конституцiї, будинок 3

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса емітента donetckturist@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://donetskturist.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Член Наглядової ради Приватне акцiонерне товари-
ство «Укрпрофтур» (ЕДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження - 02002, м. Київ, 
вул. Раїси Окiпної, буд. 2) припинено повноваження 27.04.2017р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (№Р-21-4 вiд 27.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 99,8026% (539400 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 17.04.2014 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 27.04.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-21-5 вiд 27.04.2017р.), термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент 
ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера Приват-
ного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 27.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-21-5 вiд 27.04.2017р.), термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович 
(паспорт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 27.04.2017р. загальними збо-
рами акцiонерiв (Рiшення №Р-21-5 вiд 27.04.2017р.), термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: заступник Голови правлiння ЗАТ «Волиньтурист», начальник вiддiлу з 
майнових питань ПрАТ «Укрпрофтур», заступник керiвника департаменту юри-
дичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ- керiвник Управлiння право-
вої роботи, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ «Укрпрофур». Посадо-
ва особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Древаль Петро Петрович обрано 
на обрано на посаду 27.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення 
№Р-21-5 вiд 27.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента 

не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Донецької обласної 
ради профспiлок, голова Добропiльської територiальної органiзацiї профспiлки 
працiвникiв вугiльної промисловостi України. Посадова особа є представни-
ком акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Заморська Тетяна Михайлiвна 
обрано на посаду 27.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення 
№Р-21-5 вiд 27.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Бахмутська 
районна органiзацiя профспiлки працiвникiв освiти i науки України, голова. 
Сумiсництво: Донецької обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв освiти 
i науки України, в.о. голови. Посадова особа є представником акцiонера 
ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Горшкова Ася Семенiвна при-
пинено повноваження 27.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв (Рiшення №Р-21-7 вiд 27.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 17.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Доценко Валерiй Iванович об-
рана на посаду 27.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення 
№Р-21-8 вiд 27.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Слав'янська 
ЦРЛ, завiдувач рентген. вiддiленням, Голова Донецької обласної органiзацiї 
профспiлки працiвникiв охорони здоров'я. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Блохiна Оксана Вiкторiвна (паспорт: 
серiя ВВ номер 923498 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй 
областi, 03.09.1999) припинено повноваження 27.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-21-7 вiд 27.04.2017р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 17.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Уткiна Марiя Iванiвна обрана на по-
саду 27.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-21-8 вiд 
27.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: Марiупольська школа мистецтв, викладач. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Поправко Iрина Олександрiвна (пас-
порт: серiя ВВ номер 169580 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi, 15.11.2001) припинено повноваження 27.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-21-7 вiд 27.04.2017р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 17.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кротов Iгор Станiславович об-
рана на посаду 27.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення 
№Р-21-8 вiд 27.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Донецька об-
ласна органiзацiя профспiлки металургiї i гiрникiв України, зав. вiддiлом 
iнформацiйного забезпечення та гуманiтарних питань.

Голова правлiння ____________ Кожухова Наталiя Iванiвна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ ХЕрСОНСЬКЕ 

ОБЛаСНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО ПО ТУриЗ-
МУ 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 Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.hersonturist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України в 
Рiвненськiй областi, 02.02.2013) припинено повноваження 26.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-21-9 вiд 26.04.2017р.) 
у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.05.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 26.04.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-21-10 вiд 26.04.2017р.), термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент 
ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Лазник Петро 
Iванович припинено повноваження 26.04.2017 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв (Рiшення №Р-21-9 вiд 26.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням 
термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 27.05.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Лазник Петро Iванович обрано 
на посаду 26.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-21-10 
вiд 26.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Херсонської облас-
ної мiжгалузевої ради профспiлок. Посадова особа є представником 

акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 
Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-

порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у  
м. Києвi, 08.11.2001) припинено повноваження 26.04.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-21-9 вiд 26.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.05.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 26.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-21-10 вiд 26.04.2017р.), термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Головенець Василь Сергiйович 
(паспорт: серiя АС номер 341290 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 17.11.1997) припинено повноваження 26.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-21-9 вiд 26.04.2017р.) у зв'язку 
iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович 
(паспорт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 26.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-21-10 вiд 26.04.2017р.), термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: заступник Голови правлiння ЗАТ «Волиньтурист», на-
чальник вiддiлу з майнових питань ПрАТ «Укрпрофтур», заступник 
керiвника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав 
ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, начальник вiддiлу внутрiшнього 
аудиту ПрАТ «Укрпрофур», Вiце-Президент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова 
особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Ковiня Сергiй Григорович при-
пинено повноваження 26.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв 
(Рiшення №Р-21-9 вiд 26.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї по-
вноважень. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 25.04.2016 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Ковiня Сергiй Григорович обрано 
на посаду 26.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-21-10 
вiд 26.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Голова Херсонського об-
кому профспiлки працiвникiв суднобудування України. Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правлiння ___________ Наперковський Юрiй анатолiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості: 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ 

аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ПриЛаДОБУДІВНиК». 
2.Код за ЄДРПОУ 05755111. 3.Місцезнаходження 11101 Житомирська об-
ласть, Овруцький район, м. Овруч, вул. Металiстiв, буд.10. 4.Міжміський код, 
телефон та факс 067-4112527, 067-4836088. 5.Електронна поштова адреса 
pryladobud@emzvit.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації sites/google.com/
site/vatpriladobudivnik. 7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або по-
слуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості акти-
вів емітента за даними 
останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках)

1 26.05.2017 2510.096 2208 113,68188

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято за-
гальними зборами акціонерів ПАТ «Приладобудівник» 26 травня 2017 року.

Предметом правочину є продаж групи інвентарних об’єктів ПАТ «При-
ладобудівник» (єдиний майновий комплекс), які належать Публічному акці-
онерному товариству «Приладобудівник» згідно Свідоцтва Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.09.2008 р., та знаходяться 

за адресою 11100, Житомирська область м. Овруч, вул. Металістів, 10-Г, 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Поліська ТЕС» яке знаходить-
ся за адресою 03680, м. Київ, вул. Святошинська 34 корпус 21.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 2510,096 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (станом на 31.12.2016 р.) складає 2208 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 113,68188 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загальними 
зборами акціонерів емітента рішення про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, складає 2741917 штук голосуючих акцій. Кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів, які 
відбулися 26.05.2017 р., складає 2741917 штук голосуючих акцій. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення – 
2741917 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття 
даного рiшення голосiв не зареєстровано. Додаткові критерії для віднесен-
ня правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, ста-
тутом акціонерного товариства не визначені.

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

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

2. Голова ліквідаційної комісії Пешко Віталій Миколайович 26 трав-
ня 2017 року.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 30 травня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ ЧЕрНIГIВСЬКЕ 

ОБЛаСНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО ПО ТУриЗ-
МУ Та ЕКСКУрСIЯХ 
"ЧЕрНIГIВТУриСТ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

14221225

3. Місцезнаходження емітента 14027 м. Чернiгiв вул. Шевченка, 103
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

067-568-58-25 067-650-49-83

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

chernigivtyruct@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації 

www.chernigivturist.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайо-
вич (паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС 
України в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 23.05.2017р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-68-1 вiд 23.05.2017р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Пре-
зидент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 
02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Москаленко Iгор 
Iванович (паспорт: серiя НК номер 370671 виданий Новозаводським ВМ 
УМВС України в Чернiгiвськiй областi, 02.07.1997) обрано на посаду 
23.05.2017р. рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-68-1 вiд 
23.05.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової 
ради, термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: спецiалiст НСК ОРАНТА, радник 
Чернiгiвської облдержадмiнiстрацiї, заступник Голови Правлiння 
Чернiгiвської облспоживспiлки, директор Київської фiлiї СК ПРОВIДНА, 
Голова федерацiї профспiлкових органiзацiй Чернiгiвської областi. Поса-
дова особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товари-
ства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Укра-
їни у м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням На-
глядової ради (Постанова № ПР-68-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова 
особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правлiння ____________ Твєрiтiнов Єгор Васильович

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ IВаНО-

фраНКIВСЬКЕ ОБЛаСНЕ 
аКцIОНЕрНЕ ТОВари-
СТВО ПО ТУриЗМУ Та 
ЕКСКУрСIЯХ "IВаНО-
фраНКIВСЬКТУриСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02659186

3. Місцезнаходження емітента 76025 мiсто Iвано-Франкiвськ 
вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 
140А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ivano-frankivcktyrust@ft.net.ua

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

www.ivano-frankivskturist.nr-avers.
com.ua

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайо-
вич (паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС 
України в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 23.05.2017р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-22-1 вiд 23.05.2017р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Пре-
зидент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 
02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Басюк Iгор Євгено-
вич (паспорт: серiя СЕ номер 090916 виданий Iвано-Франкiвським МУВС 
МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi, 15.09.2001) обрано на посаду 
23.05.2017р. рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-22-1 вiд 
23.05.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової 
ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова ради профспiлок 
Iвано-Франкiвської областi. Посадова особа є представником акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 
02605473). 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Укра-
їни у м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням На-
глядової ради (Постанова № ПР-22-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова 
особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правлiння ____________ Парипа Iван Васильович

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

СТВО «ТРАНСПОРТНИК»
2. Код за ЄДРПОУ: 21514186
3. Місцезнаходження: 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 281-24-21, (044) 281-24-21
5. Електронна поштова адреса: transportnik.pat@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://transportnik.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 29.05.2017 р. прийнято рішення при-

пинити повноваження Члена Правління Товариства Безверхої Ольги 
Олексiївни 31.05.2017 р. Підстава такого рішення – заява Безверхої О.О.,  
рішення Наглядової ради Товариства від 29.05.2017 р. (Протокол від 
29.05.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства 
з 22.08.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, повнова-
ження якої припинено, нікого не обрано.

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  Кіптяк С.В.
29.05.2017

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ТраНСПОрТНиК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ ХЕрСОНСЬКЕ 

ОБЛаСНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО ПО ТУриЗ-
МУ 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 Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-98-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент ПрАТ «Укрпроф-
тур». Посадова особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного 
товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Лазник Петро Iванович 
обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-
98-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової 
ради, термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: Голова Херсонської обласної мiжгалузевої ради 
профспiлок. Посадова особа є представником акцiонера Приватного 
акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у  
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням Наглядової ради 
(Постанова № ПР-98-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних загальними зборами 
членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: керiвник управлiння кор-
поративних прав ФПУ. Посадова особа є представником акцiонера Приватного 
акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правлiння __________ Наперковський Юрiй анатолiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ ПОЛТаВСЬКЕ 

ОБЛаСНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО ПО ТУриЗ-
МУ Та ЕКСКУрСIЯХ 
"ПОЛТаВаТУриСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02607835

3. Місцезнаходження емітента 36022 м. Полтава вул. Миру, 
будинок 12

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

poltavtyrist@ft.net.ua

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

www.poltavatourist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-95-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент ПрАТ «Укрпроф-
тур». Посадова особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного 
товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Вернигора Леонiд Ми-
хайлович (паспорт: серiя КН номер 615376 виданий Октябрським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй областi, 10.04.1998) обрано на посаду 23.05.2017р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-95-1 вiд 23.05.2017р.) з числа 
обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0024% (5 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова Полтавської обласної ради профспiлок. 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Укра-
їни у м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням На-
глядової ради (Постанова № ПР-95-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова 
особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правлiння ____________ романець Вiталiй Костянтинович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО 
"ВОЛиНЬТУриСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02593659

3. Місцезнаходження емітента 43005 Волинська обл., мiсто Луцьк 
просп. Президента Грушевського, 
будинок 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

voluntyrist@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://volinturist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України в 
Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-110-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент ПрАТ «Укрпрофтур». По-
садова особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товари-
ства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Дубинка-Фiлозоф 
Iванна Анатолiївна (паспорт: серiя АЮ номер 083730 виданий Луцьким МВ 
УМВС України у Волинськiй областi, 26.09.2008) обрано на посаду 
23.05.2017р. рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-110-1 вiд 
23.05.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Волинська обласна органiзацiя 
профспiлки освiти i науки, заступник голови, Голова Федерацiї профспiлок 
Волинської областi. Посадова особа є представником акцiонера Приватного 
акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у  
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 23.05.2017р. рiшенням Наглядової ради 
(Постанова № ПР-110-1 вiд 23.05.2017р.) з числа обраних загальними зборами 
членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: керiвник управлiння кор-
поративних прав ФПУ. Посадова особа є представником акцiонера Приватного 
акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правлiння ____________ Заяць федiр федорович
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ПриВаТНЕ ВIННицЬКЕ ОБЛаСНЕ 
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО ПО ТУриЗМУ 

Та ЕКСКУрСIЯХ «ВIННицЯТУриСТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне Вiнницьке обласне 
акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях «ВIННИЦЯТУРИСТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02657201

3. Місцезнаходження емітента 21050 Вiнницька обл., мiсто 
Вiнниця вул. Пушкiна, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vinnitsaturist@ft.net.ua

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

http://turistvin.at.ua/

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

ПРИВАТНЕ ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02657201) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
11.04.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (Постанова № ПР-122-2 вiд 23.05.2017р.) було 
визначено 30.01.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих 
iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 2934,00 (двi тисячi 
дев'ятсот тридцять чотири) гривнi 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв 
власникам привiлейованих iменних акцiй: з 07.06.2017 р. по 30.06.2017 р. 
Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. 
Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi. 

ПРИВАТНЕ ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02657201) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
11.04.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (Постанова № ПР-122-2 вiд 23.05.2017р.) було 
визначено 07.06.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам простих iменних 
акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 82432,00 (вiсiмдесят двi тисячi чо-
тириста тридцять двi) гривнi 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власни-
кам простих iменних акцiй: з 07.06.2017 р. по 01.10.2017 р. Спосiб виплати 
дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть ви-
плачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Голова Правлiння ____________     Кордулян Сергiй Харитонович

ПриВаТНЕ ПОЛТаВСЬКЕ ОБЛаСНЕ 
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО ПО ТУриЗМУ 

Та ЕКСКУрСIЯХ «ПОЛТаВаТУриСТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА 
ЕКСКУРСIЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02607835

3. Місцезнаходження емітента 36022 м. Полтава вул. Миру, 
будинок 12

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

poltavtyrist@ft.net.ua

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

www.poltavatourist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02607835) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
16.05.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (Постанова № ПР-95-3 вiд 23.05.2017р.) було 
визначено 30.01.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих 
iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 4245,00 (чотири тисячi 
двiстi сорок п'ять) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власни-
кам привiлейованих iменних акцiй: з 07.06.2017 р. по 30.06.2017 р. Спосiб 
виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди 
будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi. 

ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02607835) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
16.05.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (Постанова № ПР-95-3 вiд 23.05.2017р.) було 
визначено 07.06.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв Розмiр дивiдендiв власникам простих iменних 
акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 35000,00 (тридцять п’ять тисяч) 
гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам простих iменних 
акцiй: з 07.06.2017 р. по 01.10.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх ви-
плата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю 
сумою в повному обсязi.

Голова правлiння ____________ романець Вiталiй Костянтинович

Приватне акціонерне товариство «ЛОциЯ», код за ЄДРПОУ 
24546092, (далі також «Товариство») повідомляє про проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Україн-
ки,  буд. 7Б, літера А, офіс 157.

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 
30  червня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 01133 м. Київ, буль-
вар Л. Українки, буд. 7Б, літера а, офіс 157.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових 
загальних зборах: 30 червня 2017 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах: станом на 24 годину 23 червня 2017 року 
(станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних 
зборів).

Проект переліку питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний):

1. Обрання Голови та секретаря Зборів, членів Лічильної комісії, за-
твердження регламенту позачергових загальних зборів Товариства.

2. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетво-
рення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Припинення повноважень виконавчого органу-Директора Товари-
ства.

4. Призначення Комісії з припинення та Голови комісії.

5. Встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог 
до Товариства,що припиняється.

6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на 
частки в статутному капіталі Товариства-правонаступника.

7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення, плану пе-
ретворення.

Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 
01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б, літера А, офіс 157, ПрАТ «ЛО-
ЦИЯ» у період з 30 травня 2017 р. по 30 червня 2017 р. у всі робочі дні з 
9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я 
Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з 
питань ознайомлення акціонерів з документами – Коробка В.Є.

Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі у за-
гальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Адреса для надання пропозицій: 01133 м. Київ, бульвар Л. Україн-
ки, буд. 7Б, літера А, офіс 157, ПрАТ «ЛОЦИЯ».

Телефон для довідок: 044-374-03-26.
Директор ПраТ «ЛОциЯ»  Коробка В.Є. 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЛОциЯ»



№100, 30 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВОЛиНЬТУриСТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Волиньтурист»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02593659

3. Місцезнаходження емітента 43005 Волинська обл., мiсто Луцьк 
просп. Президента Грушевського, 
будинок 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

voluntyrist@ft.net.ua

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

http://volinturist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02593659) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства  
у 2016 роцi. Наглядовою радою ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» (Постанова  
№ ПР-110-3 вiд 23.05.2017р.) було визначено 30.01.2017 року датою скла-
дання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр 
дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй, що пiдлягають 
виплатi, дорiвнює 3420,00 (три тисячi чотириста двадцять) гривень 
00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам привiлейованих iменних 
акцiй: з 07.06.2017 р. по 30.06.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх ви-
плата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю 
сумою в повному обсязi.

Голова правлiння ____________  Заяць федiр федорович

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЛЬВIВТУриСТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВТУРИСТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02594021

3. Місцезнаходження емітента 79057 Львiвська обл., мiсто Львiв 
вул. Коновальця, будинок 103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lvivtyrist@ft.net.ua

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

www.lvivturist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02594021) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 13.04.2017 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 
2016 роцi. Наглядовою радою ПрАТ «ЛЬВIВТУРИСТ» (Постанова  
№ ПР-26-2 вiд 23.05.2017р.) було визначено 07.06.2017 року датою скла-
дання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр 
дивiдендiв власникам простих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, 
дорiвнює 193535,00 (сто дев'яносто три тисячi п'ятсот тридцять п'ять) гри-
вень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам простих iменних 
акцiй: з 07.06.2017 р. по 01.10.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх ви-
плата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю 
сумою в повному обсязi.

Голова правлiння ____________  Горбач Надiя йосифiвна

ПриВаТНЕ ХЕрСОНСЬКЕ ОБЛаСНЕ 
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО ПО ТУриЗМУ Та 

ЕКСКУрСIЯХ «ХЕрСОНТУриСТ»
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 Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

ПРИВАТНЕ ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02660924) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
26.04.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ХЕРСОНТУРИСТ» (Постанова № ПР-98-2 вiд 23.05.2017р.) було 
визначено 30.01.2017 року датою складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих 
iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 4164,00 (чотири тисячi сто 
шiстдесят чотири) гривнi 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам 
привiлейованих iменних акцiй: з 07.06.2017 р. по 30.06.2017 р. Спосiб ви-
плати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди бу-
дуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Голова правлiння __________ Наперковський Юрiй анатолiйович

ПриВаТНЕ ЧЕрНIГIВСЬКЕ ОБЛаСНЕ 
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО ПО ТУриЗМУ 

Та ЕКСКУрСIЯХ «ЧЕрНIГIВТУриСТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне Чернiгiвське обласне 
акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях «Чернiгiвтурист»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14221225

3. Місцезнаходження емітента 14027 м. Чернiгiв вул. Шевченка, 
103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

067-568-58-25 067-650-49-83

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

chernigivtyruct@ft.net.ua

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

www.chernigivturist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ ЧЕРНIГIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ЧЕРНIГIВТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 
14221225) повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi 
вiдбулись 28.04.2017 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв 
акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2016 роцi. Наглядо-
вою радою ПрАТ «ЧЕРНIГIВТУРИСТ» (Постанова № ПР-68-3 вiд 
23.05.2017р.) було визначено 30.01.2017 року датою складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власни-
кам привiлейованих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 
900,00 (дев'ятсот) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власни-
кам привiлейованих iменних акцiй: з 07.06.2017 р. по 30.06.2017 р. Спосiб 
виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди 
будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Голова правлiння ____________  Твєрiтiнов Єгор Васильович
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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 «аЛЬфа-БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 (044) 490-4674 +38 (044) 490-4601

5. Електронна поштова 
адреса

ssbo@alfabank.kiev.ua

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

https://alfabank.ua/investor-relations

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

II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення про 

надання згоди на вчинення правочинiв на ринкових умовах, щодо яких є 
заiнтересованнiсть (Протокол № 830 вiд 25.05.2017). Iстотнi умови право-
чину, а саме: 

схвалення спiвпрацi мiж ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
на ринкових умовах в рамках Договору оренди (найму) № 100727/200317 
вiд 20 березня 2017 року частини нежитлового примiщення, що знаходить-
ся за адресою м.Київ вул.Ковпака 29, загальною площею 30,00 кв.м.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: 
ПАТ «УКР СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м. Київ, 
вул. Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings  S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК». 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: вiдсутня. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк – 
38 953 914 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за да-
ними фiнансової звiтностi за 2016 рiк – вiдсутнє.

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 Михайльо В.В.
Голова Правлiння  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.05.2017
(дата)

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «ДТЕК ОКТЯБрСЬКа цЗф»
2. Код за ЄДРПОУ – 00176549
3. Місцезнаходження – 85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця 

Красноармiйська, будинок 1А
4. Міжміський код, телефон та факс – +380627762203 +380627762203
5. Електронна поштова адреса – KolodaGE@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://www.dtek.com/investors_and_
partners/asset/oktyabrskaya/

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

II. Текст повідомлення
26.05.2017 року Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н вiд 

26.05.2017 року) на пiдставi Статуту прийнято рiшення про обрання Бара-
баша Михайла Володимировича (паспорт №73 7224662, виданий 15.02.2015 
ФМС 76007) Головою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з 
26.05.2017 року.

На посаду обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 

ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» або до моменту обрання Наглядовою радою 
iншої особи на посаду Голови Наглядової ради.

Акцiями ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав Барабаш Михайло Володимирович протягом останнiх 
п’яти рокiв:

З 09.2010 – 02.2013 – керiвник напрямку «Вугiлля» ВАТ «НОВОЛIПЕЦЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ»;

З 03.2013 по 02.09.2016 – заступник Директора з виробництва дирекцiї 
з добування вугiлля ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – 
ТОВ «ДТЕК»);

З 02.09.2016 по теперiшнiй час Директор з виробництва дирекцiї з до-
бування вугiлля ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – 
ТОВ «ДТЕК»)

З 01.05.2016 по 21.04.2017 – член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБР-
СЬКА ЦЗФ».

21.04.2017 рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ОКТЯБР-
СЬКА ЦЗФ» обраний членом Наглядової ради.

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 Кiтам Костянтин Фридольфович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2017
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЕрЛаН»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
52001, Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район,
м. Підгороднє, вул. Ленінградська, 5.

шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН» (надалі ПРАТ «ЕР-

ЛАН» або Товариство) повідомляє Вас, що 30 червня 2017 року о 10.20 
годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетров-
ський район, м. Підгороднє, вул. Ленінградська (вул. Каштанова), 5, 
актова зала ПраТ «ЕрЛаН», відбудуться загальні збори акціонерів 
Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 30 червня 2017 року з 09.50 год. до 10.10 год. за адресою: 
Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, м. Підгороднє, 
вул. Ленінградська (вул. Каштанова), 5, актова зала ПРАТ «ЕРЛАН».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год 23.06.2017 
року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

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

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами –Голова Правління 
ПРАТ «ЕРЛАН» Скрябін І.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 29.06.2017 року (включно) у робочі дні, з понеділка по п’ятницю з 
09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: 49021, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 135. Відповідальна 
за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер 
ПРАТ «ЕРЛАН» – Задерій Ю.Ю.

30 червня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься 
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою http://24616119.smida.gov.ua/

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рі-

шення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2015 та 2016 роках. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 та 2016 роки. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності в 2015 та 2016 роках. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 та 2016 
роки.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

13. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства 
шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

14. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
16. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що 

регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
18. Про вчинення значних правочинів Товариством.

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

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 

товариства про проведення загальних зборів»)
Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Усього активів 1 101 666 1 010 104 1 026 060
Основні засоби (залишкова вартість) 378 024 376 868 361 721
Довгострокові фінансові інвестиції 158 158 158
Запаси 31 553 27 575 18 906
Сумарна дебіторська заборгованість 405 918 275 627 331 247
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 29 19
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-744 529 -785 227 -830 057

Власний капітал 38 967 38 967 38 967
Статутний капітал 436 235 436 235 436 235
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1 140 633 1 089 723 1 150 509
Чистий прибуток (збиток) -170 350 -40 721 -44 830
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 362 351 4 362 351 4 362 351
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

581 350 266

Телефон для довідок: (056) 789-94-01.
ПраТ «ЕрЛаН»

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 «Са-

вой» готель «Вінниця»
2. Код за ЄДРПОУ: 03338691
3. Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 69
4. Міжміський код, телефон та факс: 0432 671317, 0432 671320
5. Електронна поштова адреса: hotel@vn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://hotel-savoy.vn.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
1.Дата прийняття загальними зборами акціонерів рвшення про виплату 

дивідендів - 26.04.2017
2.Дата складання переліку осіб, яки мають право на отримання дивіден-

дів - 12.06.2017
3.Розмір дивідендів, що підлягає виплаті відповідно до рішення загальних 

зборів - 30 грн. - 1 акція
4.Строк виплати дивідендів - 19.06.2017-21.06.2017 р.
5.Порядок виплати дивідендів -  шляхом перерахування безпосередньо 

на рахунки власників, які зазначені в переліку осіб, яки мають право на 
отримання дивідендів, усієї суми дивідендів.

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

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

2. Директор  Базяка І.М.
25.05.2017

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СаВОй» ГОТЕЛЬ «ВІННицЯ»
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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 
«УКрТраНСНафТа»

2. Код за ЄДРПОУ 31570412
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2
4. Міжміський код, телефон та факс 0442015797 0442015778
5. Електронна поштова адреса symonov@ukrtransnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ukrtransnafta.com

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 

25.05.2017 №103 припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Войтовича Ю.Л. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Войтович Ю.Л. перебував 
на вказанiй посадi з 04.09.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Буртан Т.П. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на оприлюд-
нення паспортних даних не надавалась. Буртан Т.П. перебувала на вказанiй 
посадi з 04.09.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Богословського С.Б. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Богословський С.Б. перебував 
на вказанiй посадi з 04.09.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Думчевої Т.Б. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Думчева Т.Б. перебувала 
на вказанiй посадi з 04.09.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Федорiйчука Я.П. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Федорiйчук Я.П. перебував 
на вказанiй посадi з 04.09.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Корчаги Н.В. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Корчага Н.В. перебувала 
на вказанiй посадi з 04.09.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Лаврушко О.А. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Лаврушко О.А. перебувала 
на вказанiй посадi з 04.09.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Михайленка А.О. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Михайленко А.О. перебував 

на вказанiй посадi з 04.09.2015.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 

25.05.2017 №103 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» Степовика Р.В. Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на опри-
люднення паспортних даних не надавалась. Степовик Р.В. перебував 
на вказанiй посадi з 04.12.2015.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 встановлено, що кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» становить 4 (чотири) особи. Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укр-
транснафта» обрано на 3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття 
цього рiшення, Тахтая Андрiя Володимировича, начальника Управлiння контр-
олю якостi внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз 
України». Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не володiє; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, згода на оприлюднення паспортних 
даних не надавалась. Iнформацiя про посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: начальник Управлiння контролю якостi внутрiшнього 
аудиту Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Нафтогаз України».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 членом ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртранснафта» обрано на 
3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, Федорiйчука 
Ярослава Петровича, начальника Вiддiлу контролю за дiяльнiстю дочiрнiх 
пiдприємств та фiлiй Компанiї Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної 
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
згода на оприлюднення паспортних даних не надавалась. Iнформацiя про 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник Вiддiлу 
контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та фiлiй Департаменту 
внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 членом ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртранснафта» обрано на 
3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, Шишкова 
Олександра Валентиновича, заступника начальника Вiддiлу аналiзу 
фiнансових порушень Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної 
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Акцiями ПАТ «Укртранснафта» не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
згода на оприлюднення паспортних даних не надавалась. Iнформацiя про 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 02.2013 – 02.2014 
Duglas Alliance LTD, керiвник служби внутрiшнього аудиту; 07.2014 – 10.2015 
ТОВ «Аудиторська фiрма «КРЕДО АУДИТ», провiдний аудитор; 10.2015 по т.ч. 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», заступник начальника 
Вiддiлу аналiзу фiнансових порушень Департаменту внутрiшнього аудиту 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» вiд 
25.05.2017 №103 членом ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртранснафта» обрано на 
3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, Лугового 
Назарiя Iгоровича, заступника керiвника служби – начальника Вiддiлу 
систематизацiї процесiв та операцiйного контролю Cлужби фiнансового контр-
олю Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Акцiями ПАТ «Укр-
транснафта» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, згода на оприлюднення паспортних даних не надавалась. 
Iнформацiя про посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
09.2011 – 09.2016 ТОВ «Делойт енд Туш», старший консультант/менеджер з 
управлiння ефективнiстю дiяльностi; 09.2016 по т.ч. Нацiональна акцiонерна 
компанiя «Нафтогаз України», заступник керiвника служби – начальник Вiддiлу 
систематизацiї процесiв та операцiйного контролю Cлужби фiнансового контро-
лю Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Гавриленко Микола Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2017
(дата)

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 «ЖиТОМир-аВТО» 2. Код 
за ЄДРПОУ: 03112857. 3 Місцезнаходження: 10004, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Довжик вул. Богунська,1А. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (0412) 516-986 (0412) 516-986. 5. Електронна поштова адреса: 
schutskiy@zavto.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: zhitomir-avto.ukravtoua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Рішення 
емітента про утворення, припинення його філій, представництв 

II. Текст повідомлення Згідно рішення Наглядової Ради ПРАТ «Житомир-
Авто» (протокол № 25/05/2017-1 від 25.05.2017р.) у зв’язку з виробничою 
необхідністю вирішено ліквідувати (припинити) Філію «Сингаї-Авто» При-
ватного акціонерного товариства «Житомир-Авто» (код ЄДРПОУ 33309482), 
з місцезнаходженням: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Сингаї, вул. 
Миру, буд. 17, що виконувала функції, пов’язані з торгівлею автомобілями 
та легковими транспортними засобами, технічним обслуговуванням та ре-
монтом автотранспортних засобів.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Деркач О.В.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ПрОВЕДЕННЯ  
ПОЗаЧЕрГОВиХ ЗаГаЛЬНиХ ЗБОрІВ  

аКцІОНЕрІВ ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа 
«ДЕрЖаВНий НаУКОВО –ВирОБНиЧий КОМПЛЕКС ЗаГОТІВЛІ 

І ЗБЕрЕЖЕННЯ аУТОЛОГІЧНОЇ КрОВІ Та ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»
Код ЄДрПОУ 32557330

Приватне акціонерне товариство «Державний науково-виробничий 
комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» 
(місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Воровського, буд. 27) 
(далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 30 червня 2017 року, о 10:00 за місцезнаходжен-
ням Товариства за адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського, буд. 27, 
кабінет генерального директора. Реєстрація акціонерів для участі у по-
зачергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 
09:15 до 09:45 у день та за місцем проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації учасникам позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати паспорт і довіреність 
на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 26 червня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
9. Визначення основних напрямків діяльності (чітких цілей) Товариства 

на 2017 рік.
10. Про зміну адреси місцезнаходження Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в но-

вій редакції.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуть-

ся з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами наглядової ради.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
32557330.infosite.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, акціоне-
ри можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 01601 м. Київ, вул. Воровсько-
го, буд. 27, кабінет головного бухгалтера, по вівторкам та четвергам з 10:00 
до 12:00 години, а в день проведення позачергових загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: головний бухгалтер Іванова Галина Про-
копівна.

Телефон для довідок: 486-85-10
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)*

Найменування показника
Період

Звітний
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 2884,1 2990,8
Основні засоби 1213,5 1237,3
Довгострокові фінансові інвестиції – – 
Запаси – – 
Сумарна дебіторська заборгованість 16,0 87,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,3 16,7
Нерозподілений прибуток –5322,3 –5192,8
Власний капітал 2580,8 2709,3
Статутний капітал 7012,0 7012,0
Довгострокові зобов’язання – – 
Поточні зобов’язання 303,3 281,5
Чистий прибуток (збиток) –125,5 3,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70120 70120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

– – 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

– – 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 5

Наглядова рада Товариства.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ДЕрЖаВНий НаУКОВО-ВирОБНиЧий 
КОМПЛЕКС ЗаГОТІВЛІ І ЗБЕрЕЖЕННЯ аУТОЛОГІЧНОЇ КрОВІ Та ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»

ПриВаТНЕ IВаНО-фраНКIВСЬКЕ ОБЛаСНЕ 
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО ПО ТУриЗМУ Та 
ЕКСКУрСIЯХ «IВаНО-фраНКIВСЬКТУриСТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА 
ЕКСКУРСIЯХ «IВАНО-
ФРАНКIВСЬКТУРИСТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02659186

3. Місцезнаходження емітента 76025 мiсто Iвано-Франкiвськ 
вулиця Гетьмана Мазепи, 
будинок 140А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ivano-frankivcktyrust@ft.net.ua

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

www.ivano-frankivskturist.nr-avers.
com.ua

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

ПРИВАТНЕ IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02659186) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 13.04.2017 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 
2016 роцi. Наглядовою радою ПрАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (По-
станова № ПР-22-3 вiд 23.05.2017р.) було визначено 30.01.2017 року да-
тою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 
Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй, що пiдлягають 
виплатi, дорiвнює 2850,00 (двi тисячi вiсiмсот п'ятдесят) гривень 00 копiйок. 
Строк виплати дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй: з 
07.06.2017 р. по 30.06.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата без-
посередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в 
повному обсязi. 

ПРИВАТНЕ IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02659186) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 13.04.2017 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 
2016 роцi. Наглядовою радою ПрАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (По-
станова № ПР-22-3 вiд 23.05.2017р.) було визначено 07.06.2017 року да-
тою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 
Розмiр дивiдендiв власникам простих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, 
дорiвнює 171648,00 (сто сiмдесят одна тисяча шiстсот сорок вiсiм) гривень 
00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам простих iменних акцiй: з 
07.06.2017 р. по 01.10.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата без-
посередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в 
повному обсязi.

Голова правлiння ____________  Парипа Iван Васильович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "ДЕрЖаВНЕ 
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
"ЧОрНОМОрНафТОГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 00153117
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, 

оф. 505
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)537-05-56 

5. Електронна поштова 
адреса

chornomor@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

http://00153117.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя 

«Нафтогаз України» (далi - Компанiя) є одноосiбним акцiонером Публiчного 
акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорномор-
нафтогаз» (далi - Товариство).

Вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства», пунк-
ту 11.13 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження 
Загальних зборiв Товариства.

Пунктом 19 частини другої статтi 33 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства» обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення 
про дострокове припинення їх повноважень вiднесено до компетенцiї за-
гальних зборiв акцiонерiв товариства.

Згiдно з пiдпунктом 11.1 Статуту Товариства Загальнi збори можуть 
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 

Загальними зборами Товариства прийнято рiшення № 11/2017 вiд 
25.05.2017 року, про дострокове припинення повноважень:

Голови Ревiзiйної комiсiї Свiрiна Вадима Володимировича, який пере-
бував на цiй посадi 2 роки 8 мiсяцiв 27 днiв. Особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiв;

Члена Ревiзiйної комiсiї Морозова Дмитра Михайловича, який перебу-
вав на цiй посадi 2 роки 8 мiсяцiв 27 днiв. Особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiв;

Члена Ревiзiйної комiсiї Леонiдової Ольги Миколаївни, яка перебувала 
на цiй посадi 2 роки 8 мiсяцiв 27 днiв. Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. 

Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiв.
Крім цього, Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про об-

рання: 
Головою Ревiзiйної комiсiї, Бiлокудрю Людмилу Олександрiвну з вста-

новленим строком повноважень 3 (три) роки з дня наступного за днем при-
йняття цього рiшення. Особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - на-
чальник вiддiлу методологiї аудиту управлiння нормативно-координацiйного 
забезпечення аудиту Служби внутрiшнього аудиту АТ «Укрсоцбанк»; - на-
чальник вiддiлу впровадження методологiї аудиту управлiння керiвних за-
сад та пiдтримки внутрiшнього аудиту Служби внутрiшнього аудиту  
АТ «Укр соцбанк». Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє;

Членом Ревiзiйної комiсiї, Леонiдову Ольгу Миколаївну з встановленим 
строком повноважень 3 (три) роки з дня наступного за днем прийняття цьо-
го рiшення. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - головний фахiвець 
Департаменту внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Пакетом акцiй або 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє;

Членом Ревiзiйної комiсiї, Козаченка Андрiя Олександровича з вста-
новленим строком повноважень 3 (три) роки з дня наступного за днем 
прийняття цього рiшення. Особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
- головний фахiвець Департаменту внутрiшнього аудиту Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз 
України». Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє;

Членом Ревiзiйної комiсiї, Пушкар Iгоря Iвановича з встановленим стро-
ком повноважень 3 (три) роки з дня наступного за днем прийняття цього 
рiшення. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: - менеджер з 
управлiння проектною дiяльнiстю ТОВ «Iст Ван»; - фiнансовий директор 
ТОВ «Видавництво «Економiка» (за сумiсництвом); - Генеральний дирек-
тор ТОВ «Видавництво «Економiка» (за сумiсництвом). Пакетом акцiй або 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

Також, Загальними зборами Товариства встановлено, що кількісний 
склад Ревізійної комісії Товариства становить 4 (чотири) особи.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління ________  Нєжнова Свiтлана Володимирiвна
 М.П. 26.05.2017

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 "ДТЕК 
ДОБрОПIЛЬСЬКа цЗф"

2. Код за ЄДРПОУ 00176472
3. Місцезнаходження 85000, Донецька обл., м. Добропiлля, 

вул. Київська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380627727496 +380627727494

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

http://www.dtek.com/uk/our-operations/
coal-production-and-preparation/
dobropolskaya/papers_for_shareholders/
rozkrittja-reguljarnoi-ta-osoblivoi-
informatsii

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

II. Текст повідомлення
26.05.2017 року Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н вiд 

26.05.2017 року) на пiдставi Статуту прийнято рiшення про обрання Бара-
баша Михайла Володимировича (паспорт №73 7224662, виданий ФМС 
76007) Головою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» з 
26.05.2017 року.

На посаду обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
ПАТ  «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» або до моменту обрання Наглядовою 
радою iншої особи на посаду Голови Наглядової ради.

Акцiями ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав Барабаш Михайло Володимирович протягом 
останнiх п’яти рокiв:

З 09.2010 – 02.2013 – керiвник напрямку «Вугiлля» 
ВАТ  «НОВОЛIПЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ»;

З 03.2013 по 02.09.2016 – заступник Директора з виробництва дирекцiї 
з добування вугiлля ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – 
ТОВ  «ДТЕК»);

З 02.09.2016 по теперiшнiй час Директор з виробництва дирекцiї з до-
бування вугiлля ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – 
ТОВ  «ДТЕК»)

З 01.05.2016 по 21.04.2017 – член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК 
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ».

21.04.2017 рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв ПАТ «ДТЕК 
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» обраний членом Наглядової ради.

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 Судак Надiя Григорiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 29.05.2017

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 01030, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 365 00 01; 044 365 00 04
5. Електронна поштова адреса info@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

1. 26.05.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
(Рішення Акціонера №19 від 26.05.2017) про припинення повноважень Го-
лови Спостережної ради Дженгіз Бічер, який є представником акціонера – 
АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії S 
№00458437, виданий 01.08.2011 губернаторством м. Стамбул, Туреччина. 
Строк, щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді  
- 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. 26.05.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
(Рішення Акціонера №19 від 26.05.2017) про припинення повноважень 
Члена Спостережної ради Джемаль Уфук Каракая, який є представником 
акціонера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш» . Паспорт громадянина Туреччини 
серії S №00204161, виданий 20.01.2011 губернаторством м. Стамбул, Ту-
реччина. Строк, щодо строку, протягом якого така особа перебувала на по-
саді - 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

3. 26.05.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
(Рішення Акціонера №19 від 26.05.2017) про припинення повноважень 
Члена Спостережної ради Марселя Гассена, який є незалежним директо-
ром. Паспорт громадянина Німеччини №C4YLZ0KPY виданий 22.05.2014 
посольством Німеччини в м. Борн, Швейцарія. Строк, протягом якого така 
особа перебувала на посаді - 2 роки. Часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має. 
4. 26.05.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 

(Рішення Акціонера №19 від 26.05.2017) про обрання Головою Спостереж-
ної ради Сулейман Ерол, який є є представником акціонера – АТ «Алтин-
баш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини № S 01214497 вида-
ний 23.05.2013 губернаторством м. Стамбул, Туреччина. Строк, на який 
призначено особу, - відповідно до чинного законодавства. Часткою в ста-
тутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років займав посаду: Член 
ради директорів Акціонерного товариства «Кредитвест Факторинг Анонім 
Шіркеті» (Туреччина) .

5. 26.05.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
(Рішення Акціонера №19 від 26.05.2017) про обрання Членом Спостереж-
ної ради Оркун Алтинбаш, який є представником акціонера – АТ «Алтин-
баш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії U №05482386 
виданий 20.11.2012 муніципалітетом Бююкчемедже, Стамбул, Туреччина. 
Строк, на який призначено особу, відповідно до чинного законодавства. 
Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років займав 
посаду: Член ради директорів Акціонерного товариства «АСВ Холдінг» (Ту-
реччина).

6. 26.05.2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення 
(Рішення Акціонера №19 від 26.05.2017) про обрання Членом Спостереж-
ної ради Селчук Шалдирак, який є незалежним директором. Паспорт гро-
мадянина Туреччини серії U №00641315 виданий 12.08.2010 посольством 
Республіки Туреччина в м. Роттердам, Нідерланди. Строк, на який призна-
чено особу, відповідно до чинного законодавства. Часткою в статутному 
капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Протягом 5 років займав посаду: Член ради дирек-
торів «Access Financial Services IFN SA» (Румунія).

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  ______________  аднан аначалі 
26.05.2017

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВЕСТ файНЕНС ЕНД КрЕДиТ БаНК»

(код ЄДрПОУ 01374406)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-

нерів.
Місцезнаходження товариства: 19700, Черкаська область, міс-

то Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18. 
Дата, час та місце проведення позачергових загальних збо-

рів: «16» червня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні 
клубу Товариства за адресою: 19700, Черкаська обл., місто Зо-
лотоноша, вул. шевченка, буд. 18.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
позачергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюва-
тиметься «16» червня 2017 року з 09:00 до 09:45 години за місцем 
проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у позачергових загальних зборах: на 24:00 годину 
«12» червня 2017 року.

ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних збо-

рів акціонерів. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів 

акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних збо-

рів акціонерів.
4. Про зміну типу ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШБУД» з публічного 

акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. За-
твердження нового найменування Товариства. 

5. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
6. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Відкликання Виконавчого органу Товариства.
8. Обрання Виконавчого органу товариства.
9. Відкликання Наглядової ради Товариства. 
10.Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі 
мати паспорт, для представника акціонера - крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосування на позачергових загальних збо-
рах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
до дня скликання позачергових загальних зборів Ви маєте можли-
вість ознайомитись з документами, пов’язаними з проектом порядку 
денного зборів у робочі дні з10-00 години до 16-00 години, а також в 
день проведення зборів – у місці їх проведення з 09:00 год. до 
09:45 год. 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Шев-
ченка, буд. 18, 2-й поверх, кабінет Голови Наглядової ради.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Голова Наглядової ради Дятченко В. М.  
тел.: 04737-2-32-21.

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можли-
вість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань поряд-
ку денного.

Позачергові збори акціонерів скликаються відповідно до пункту 5 
ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства». Повідомлення акціонерів про 
проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відпо-
відно до пункту 5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» провести не 
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення .

Відповідно до пункту 4 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» ак-
ціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів. Така пропозиція повинна 
містити прізвище (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій - також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим ак-
ціонером до складу органів Товариства).

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного- http://zolmash.emitents.net.ua/ua/.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКий МашиНОБУДІВНий ЗаВОД ІМЕНІ І. І. ЛЕПСЕ»
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річна інформація емітентів за 2015 р., які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВа-
риСТВО «СТIВIДОрНа КОМПа-
НIЯ «аВЛIТа», 30628382
03150, м. Київ, район Печерський, вул. Велика 
Василькiвська 77 – А. тел. 0442391876

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації за 2015 
р. у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

26.05.2017

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію

Особлива інформація ПраТ «КиЇВСПЕцТраНС» ( код 
ЄДрПОУ 02772037), адреса: 04208 м. Київ просп. Правди, 85. Тел. 
(044) 442-92-62. E-mail: kievspectrans@kst.in.ua. Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента . 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПраТ «Київспецтранс» від 
26.05.2017р. звільнені з 26.05.2017р.: 1.Голова Наглядової ради 
русін Євгеній Євгенійович, не володіє часткою в Статутному капі-
талі товариства (є представником акціонера Територіальна громада 
м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації (код ЄДРПОУ 19020407), що володіє часткою 51,0% 
СК), обіймав посаду з 28.08.2015р.; 2. член Наглядової ради Панте-
леєв Петро Олександрович, не володіє часткою в Статутному капі-
талі товариства (є представником акціонера Територіальна громада 
м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації (код ЄДРПОУ 19020407), що володіє часткою 51,0% 
СК), обіймав посаду з 28.08.2015р.; 3. член Наглядової ради Корні-
єць Сергій Дарович, не володіє часткою в Статутному капіталі това-
риства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва 
в особі Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції (код ЄДРПОУ 19020407), що володіє часткою 51,0 % СК) , обі-
ймав посаду з 28.08.2015р.; 4. член Наглядової ради Тинний Ігор 
Владиславович, не володіє часткою в Статутному капіталі товари-
ства (є представником акціонера Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 
46,835% СК) , обіймав посаду з 28.08.2015р.; 5. член Наглядової 
ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код 
ЄДрПОУ 32156475), володіє часткою в Статутному капіталі товари-
ства 46,835% (53247406 акцій,13311851,5 грн.), обіймав посаду з 
28.08.2015р. Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей за 
посадові або корисливі злочини та не дали згоду на розкриття пас-
портних даних. 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних 
зборів акціонерів ПраТ «Київспецтранс» від 26.05.2017р. при-
значені на 3-річний строк з 26.05.2017р.: 1.член Наглядової 
ради русін Євгеній Євгенійович, не володіє часткою в Статутно-
му капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна 
громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності  
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації (код ЄДРПОУ 19020407), що володіє 
часткою 51,0% СК), попереднє місце роботи та посада – директор 
КП «Київкомунсервіс»; 2. член Наглядової ради Пантелеєв Петро 
Олександрович, не володіє часткою в Статутному капіталі товари-
ства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в 
особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції (код ЄДРПОУ 19020407), що володіє часткою 51,0% СК), по-
переднє місце роботи та посада – Заступник голови Київської місь-
кої державної адміністрації; 3. член Наглядової ради Береговий 
Юрій Миколайович, не володіє часткою в Статутному капіталі то-
вариства (є представником акціонера Територіальна громада  
м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м.Києва ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації (код ЄДРПОУ 19020407), що володіє часткою 51,0 
% СК), попереднє місце роботи та посада – заступник директора 
Департаменту - начальник управління приватизації та корпорптиа-
них прав Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації); 4. член Наглядової ради Тинний Ігор Владиславович, 
не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представ-
ником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Гео-
трон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 46,835% СК), 
попереднє місце роботи та посада – Директор Товариства з обме-
женою відповідальністю «Акванова гідроресурс» ; 5. член Нагля-
дової ради Попович Володимир Іванович, не володіє часткою в 
Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 
32156475, що володіє часткою 46,835% СК), попереднє місце робо-
ти та посада – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Троя».Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей за по-
садові або корисливі злочини та не дали згоду на розкриття пас-
портних даних.

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "ВТБ БаНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ 

бул. Т.Шевченка/вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 391-54-09 044 486-04-90

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

https://vtb.ua/about/general/
information/special-information/

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

II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ВТБ БАНК» 25.05.2017 (протокол № 12) 

прийнято рiшення про призначення начальника Вiддiлу фiнансового 
монiторингу ПАТ «ВТБ БАНК» Голяк Свiтлану Євгенiвну членом Правлiння 
ПАТ «ВТБ БАНК».

Голяк Свiтлана Євгенiвна акцiями ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Обрано на термiн з 25 травня 2017 року по 1 жовтня 2018 року включно.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальник Вiддiлу 

фiнансового монiторингу ПАТ «ВТБ БАНК» (13.04.2017 - т.ч.); Вiдповiдальний 
працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу, член Правлiння ПАТ «Ай-
бокс Банк» (22.06.16 - 12.04.17 ); начальник Управлiння фiнансового 
монiторингу, член Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН» (08.08.14 - 21.06.16); 
Начальник Департаменту фiнансового монiторингу ПАТ «IНТЕРБАНК» 
(17.02.14 - 07.08.14); Заступник начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу 
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (16.09.08 - 16.02.14).

Спостережною радою ПАТ «ВТБ БАНК» 25.05.2017 (протокол № 12) 
прийнято рiшення про призначення директора Департаменту по роботi з 
проблемними активами ПАТ «ВТБ БАНК» Громова Сергiя Володимирови-
ча членом Правлiння ПАТ «ВТБ БАНК».

Громов Сергiй Володимирович акцiями ПАТ «ВТБ БАНК» не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на 
розкриття паспортних даних вiдсутня.

Обрано на термiн з 25 травня 2017 року по 1 жовтня 2018 року включно.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор Департаменту по 

роботi з проблемними активами ПАТ «ВТБ БАНК» (11.03.16 - т.ч); Директор з 
управлiння проблемними активами ПАТ «ВТБ БАНК» (03.08.15 - 10.03.16); Ди-
ректор з управлiння проблемними активами ПАТ «ВТБ БАНК» (за сумiсництвом) 
(09.12.14 - 31.07.15); Перший заступник генерального директора - фiнансовий 
директор ТОВ «Веста Кар Батери» (11.06.14 - 26.01.15); Генеральний директор 
Державний концерн «Укроборонпром» (02.07.12 - 07.03.14).

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 Вайсман Костянтин Михайлович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.26
(дата)



№100, 30 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25

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 «аЛЬфа-БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 (044) 490-4674 +38 (044) 490-4601

5. Електроннапоштова 
адреса

ssbo@alfabank.kiev.ua

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

https://alfabank.ua/investor-relations

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

II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення про 

надання згоди на вчинення правочинiв на ринкових умовах, щодо яких є 
заiнтересованнiсть (Протокол № 830 вiд 25.05.2017). Iстотнi умови право-

чину, а саме: 
схвалення проведення угод iз заiнтересованiстю з вiдступлення прав 

вимоги мiж ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» на ринкових умо-
вах згiдно з реєстром Кредитних договорiв, щодо яких укладенi Договори 
про вiдступлення прав вимоги мiж ПАТ «АЛЬФА БАНК» (Новий кредитор) 
та ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Первiсний кредитор).

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ПАТ  УКР-
СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Ков-
пака, буд. 29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-
БАНК». 

Ринкова вартiсть майна або послугчи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 372,27 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк – 38 953 914 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послугчи сума коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк – 0,000956%.

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 Михайльо В.В.
Голова Правлiння  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

(підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 26.05.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДТЕК 
ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23359034
3. Місцезнаходження 49107, м. Днiпро, шосе 

Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.doe.com.ua

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

II. Текст повідомлення
26.05.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (про-

токол № б/н вiд 26.05.2017), вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 16.11.1 статтi 
16 Статуту Товариства, прийнято рiшення про обрання Гелюха Iвана Мико-
лайовича Головою Наглядової ради Товариства з 26.05.2017.Гелюх Iван 
Миколайович не надав згоду на розкриття паспортних даних.

На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав Гелюх Iван Миколайович протягом останнiх п’яти 
рокiв:

з 2012 по 2013 - директор зi стратегiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
з 2013 по 03.2017 - заступник комерцiйного директора з регуляторних 

питань ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
з 03. 2017 - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї  

ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
з 24.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
з 21.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК 

ДНIПРООБЛЕНЕРГО»;
з 20.04.2017 - член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

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

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

2. Найменування посади Кухтiй Вадим Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО “ДТЕК ДНIПрООБЛЕНЕрГО”

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО ПО ГаЗОПОСТаЧаННЮ Та ГаЗифІКа-
цІЇ «ПОЛТаВаГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ - 03351912
3. Місцезнаходження - 36020 м. Полтава вул. Володимира Козака, б. 2-А
4. Міжміський код, телефон та факс - (0532) 50-24-50 (0532) 50-24-50
5. Електронна поштова адреса - latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Посадова особа Богословський Сергій Борисович, який займав посаду 

члена Ревізійної комісії, припинив повноваження.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі пись-

мової заяви про складення з себе повноважень члена Ревізійної комісії 
ПАТ по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» за власним бажанням 
26.05.2017р. Повноваження припиняються без прийняття рішення органом 
управління емітента.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента та 
не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа згоду на розкриття своїх паспортих даних не надавала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.03.2015р. По 

26.05.2017р.
На посаду члена Ревізійної комісії замість особи, повноваження якої 

припинено, нікого не обрано та не призначено.
III. Підпис 

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

2.
Голова правління Гринчак ростислав Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 29.05.2017р.

(дата) 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Суд в Лондоне отложил вынесение 
промежуточного вердикта по долговому 
спору Украины и рф – Минфин Украины
Высокий суд Лондона 26 мая отложил вынесение вер-

дикта по заявлению Украины, которая просила о даль-
нейшем приостановлении исполнения судебного реше-
ния от 29 марта по спору с РФ по еврооблигациям на 
$3 млрд до завершения рассмотрения апелляционной 
жалобы, сообщает Министерство финансов Украины.

«Учитывая сложность затронутых вопросов, судья 
(Джастис) Блэр (Blair) решил отложить вынесение своего 
решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания 
судья выделит определенное время на то, чтобы рассмо-
треть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение 
в положенный срок», - отмечается в релизе Минфина.

Ведомство указало, что во время заседания 26 мая 
судья Дж.Блэр рассмотрел ряд нерешенных вопросов по 
результатам решения, вынесенного судом 29 марта в по-
рядке упрощенного производства, однако воздержалось 
от других деталей.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Украина» источ-
ник, знакомый с ходом судебного процесса, помимо про-
дления моратория на выполнение решения от 29 марта 
на заседании также планировалось рассмотреть вопрос 
определения суммы компенсации украинской стороной 
понесенных расходов юристов оппонента.

В ходе подготовки к слушаниям и на самом заседании 
стало известно, что Россия требует от Украины $325 млн 

за дальнейшую приостановку выполнения решения от 
29 марта. Соответствующее требование официально 
было выдвинуто доверенным лицом РФ на заседании. 
Объем претензии рассчитан как сумма платежей, 
которые Украина перечислила бы России, если бы по-
следняя согласилась на реструктуризацию ценных бу-
маг вместе со всеми другими держателями евробондов 
Украины.

Как сообщалось, Украина в декабре 2015 года допус-
тила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в 
декабре 2013 года на средства Фонда национального 
благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - по-
следний купонный платеж). Киев предлагал Москве ре-
структуризацию долга на общих с коммерческими креди-
торами условиях, Россия этот вариант обсуждать 
отказалась, настаивая на суверенном характере задо-
лженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 
2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела 
мораторий на обслуживание этой задолженности и до 
1 января 2016 года не осуществила платеж на общую 
сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания 
принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ по-
дал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолжен-
ности по еврооблигациям. Украина строила свою защи-
ту, указывая на политическое давление РФ с целью не 
допустить заключения Украиной Соглашения об ассоци-
ации с ЕС и на нарушение внутренних украинских про-

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «За-

карпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський 

район, Закарпатська область.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
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7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення:
Рiшенням наглядової ради ПАТ «Закарпатнерудпром» (протокол №14 

вiд 24.05.2017р.) призначено з 25.05.2017р. на строк 6 місяців виконуючим 
обов’язки голови правління ПАТ «Закарпатнерудпром» Магаля Василя 
Миколайовича(паспорт серiя СС, №779739, виданий Івано-Франківским 
МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi 29.05.1999р. ). Часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. До призначення останні 5 років займав посади: 
директора філії ПКНК «Нерудник« ПАТ «Івано-Франківськцемент», голови 
правління ПАТ «Закарпатнерудпром», заступника директора з зовнішньое-
кономічної діяльності ПАТ «Івано-Франківськцемент», в. о. голови правлін-
ня ПАТ «Закарпатнерудпром».

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

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

В. о. голови правління  Магаль В. М.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЗаКарПаТНЕрУДПрОМ»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «За-

карпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський 

район, Закарпатська область.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
5.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради ПАТ «Закарпатнерудпром» (протокол №13 

вiд 23.05.2017р.) обрано з 23.05.2017р. строком на 3 роки головою нагля-
дової ради члена наглядової ради-представника акціонера (ТОВ «Агронов-
тех») Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС №199634, виданий 
Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 14.02.1997 
року). Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення остан-
ні 5 років займав посади члена правління та члена наглядової ради  
ПАТ «Івано-Франківськцемент»», члена наглядової ради ПАТ «Закарпатне-
рудпром».

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

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

В. о. голови правління  Магаль В. М.

 ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЗаКарПаТНЕрУДПрОМ»

НОВИНИ
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цедур при выпуске еврооблигаций. Еще одна группа воз-
ражений базировалась на концепции контрмер по 
международному публичному праву. Аргумент Украины 
заключался в том, что пока Россия не выполняет свои 
международно-правовые обязательства по отношению к 
Украине, Украина имеет право на принятия соразмерных 
контрмер в виде, в частности, приостановки выполнения 
своих обязательств по займу.

Помимо официально представленных четырех возра-
жений, Украина также сообщила о наличии уважительных 
причин, чтобы рассматривать дело в обычном порядке, 
поскольку иск в действительности является средством 
давления на страну, которое включает военную оккупа-
цию, повреждение имущества, незаконную эксплуатацию 
активов, и значительные человеческие потери. Украина 
указала, что эти вопросы должны быть рассмотрены 
очень детально и в публичной плоскости.

Однако Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года од-
обрил ускоренное рассмотрение иска о евробондах на 
$3 млрд, фактически отвергнув основные возражения 
Украины и согласившись с наличием у нее обязательств 
по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция явля-
ется стандартной долговой операцией, хотя и осущест-
вленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что 
некоторые содержащиеся в нем определения нуждают-
ся в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми 
суд должен разобраться.

Киев заявил о намерении оспорить решение Высокого 
суда Лондона в английском Апелляционном суде. Суд 
дал разрешение на подачу апелляции и приостановил 
выполнение своего решения до 26 мая.

Украина намерена подать апелляцию на решение 
Высокого суда Лондона 23 июня 2017 года, рассмотре-
ние которой по сути ожидается не ранее 2018 года.

Саммит G7 продемонстрировал 
разногласия по климату, торговле

Лидеры стран «Группы семи» не смогли прийти к кон-
сенсусу по вопросам изменения климата, международ-
ной торговли из-за особой позиции президента США До-
нальда Трампа, текст итогового коммюнике саммита 
оказался значительно короче обычного.

С учетом того, что американский лидер все еще опред-
еляется с позицией США по вопросу изменения климата, 
тема заключенного в 2015 году Парижского соглашения 
по климату «все еще в подвешенном состоянии», заявил 
журналистам по итогам переговоров премьер-министр 
Италии Паоло Джентилони.

Д.Трамп в ходе своей избирательной кампании заявлял, 
что Парижское соглашение по климату невыгодно США.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, дис-
куссия с Трампам по Парижскому соглашению была 
«очень трудной, если не очень неудовлетворяющей», 
это был спор шестерых против одного.

Дискуссию по внешней торговле лидеры ведущих 
стран мира также охарактеризовали как «напряженную» 
и «интересную».

Сам Трамп, который уже анонсировал в ходе своего 
президентства целый ряд протекционистских шагов, на-
писал с Твиттере, что переговоры по этой теме принесли 

«большие результаты», страны G7 договорились ликви-
дировать искажающие торговлю практики, чтобы создать 
«действительно равные условия игры».

Что касается других вопросов повестки, то ведущие 
страны мира пообещали вывести борьбу с терроризмом 
на более высокий уровень, договорились усилить меж-
дународное сотрудничество в целях повышения защиты 
перед угрозой киберпреступности, а также подтвердили 
неизменность линии в отношении России и готовность 
ввести при необходимости против нее новые санкции.

Помимо разногласий по вопросам повестки дня, ат-
мосфера встречи также была напряженной, что было за-
метно по ряду неловких моментов даже во время 
протокольных мероприятий.

«Президент Трамп показал довольно ясно окончание 
длившихся 65 лет отношений, базировавшихся на силь-
ном, долгосрочном взаимном доверии. Его жесты, пове-
дение, речи демонстрировали, что он обращается с со-
юзниками так же, как и с противниками - как делец. А не 
как друг. Это, возможно, на некоторое время нарушит 
международные отношения», - сказал Financial Times 
советник аналитического центра Fondation pour la 
Recherche Strategique Франсуа Эсбург.

А.Меркель, выступая после возвращения из Италии и 
явно намекая на новый дух отношений с США, заявила, 
что Европе более нельзя полностью рассчитывать на 
других и пора взять свою судьбу в собственные руки.

«Времена, когда мы могли полностью положиться на 
других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни», - ска-
зал она, выступая в Баварии на предвыборной встрече.

Меркель подчеркнула, что Европа должна иметь, на-
сколько это возможно, дружеские отношения с США, Ве-
ликобританией, а также с Россией и другими странами, 
но при этом бороться за свое будущее сама.

Экономика Сша сильна и не нуждается 
в стимулировании - глава фрБ  

Сан-франциско
Президент Федерального резервного банка Сан-

Франциско Джон Уильямс полагает, что экономика США 
работает хорошо и не нуждается в программе финансо-
вого стимулирования для того, чтобы двигаться вперед в 
ногу со временем, сообщает CNBC.

«В краткосрочной перспективе нам не нужна денежно-
кредитная политика, чтобы помочь экономике вернуться 
в нормальное состояние», - заявил он в кулуарах Азиат-
ского банковско-финансового симпозиума в Сингапуре в 
понедельник.

Американский ВВП вырос в первом квартале на 1,2% 
в годовом выражении, безработица в апреле опустилась 
до 4,4%.

Как отметил Дж.Уильямс, «экономика США как никог-
да близка к двойной цели Федрезерва», заключающейся 
в ценовой стабильности и максимальной занятости. Од-
нако он указал на неопределенность в отношении того, 
какую форму может принять бюджетная политика адми-
нистрации президента США Дональда Трампа.

Дж.Уильямс ожидает, что инфляция достигнет целе-
вого показателя в 2% в течение года.

Глава ФРБ Сан-Франциско сказал, что повышение 
Федеральной резервной системой процентных ставок в 
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этом году три раза было бы разумным. При этом один 
подъем уже произошел в марте.

Фьючерсный рынок сейчас оценивает примерно в 90% 
вероятность увеличения стоимости кредитования в США 
на следующем заседании в июне, сообщает 
MarketWatch.

Дж.Уильямс отметил, что его не беспокоит «жесткая по-
садка» экономики Китая, по крайней мере, несколько бли-
жайших лет, поскольку власти страны вряд ли пойдут на 
резкие изменения. При этом его тревожит ситуация при-
мерно через пять лет из-за увеличения долговой нагрузки.

Дж.Уильямс не является голосующим членом Феде-
рального комитета по открытым рынкам (FOMC) в теку-
щем году, однако к его мнению часто прислушиваются 
участники рынка из-за его близких связей с главой Фе-
дрезерва Джанет Йеллен - он работал под ее руковод-
ством в ФРБ Сан-Франциско, который она возглавляла в 
2004-2010 годах.

Следующее заседание американского ЦБ назначено 
на 13-14 июня.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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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,
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Ці на до го вір на.
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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
29.05.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АЛЬФА-БАНК 18
2. ПАТ АЛЬФА-БАНК 25
3. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 8
4. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 5
5. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 23
6. ПРАТ ВІЙТОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ  

В ТВАРИННИЦТВІ
7

7. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 
ТА ЕКСКУРСІЯХ «ВІННИЦЯТУРИСТ»

14

8. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 17
9. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 13
10. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 15
11. ТОВ ВОЛОДАР-УКРАЇНА 16
12. ПАТ ВТБ БАНК 24
13. ПРАТ ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
6

14. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 16
15. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 16
16. ПРАТ ДАВИДІВ 6
17. ПАТ ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»
22

18. ПРАТ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ 
КОМПОНЕНТІВ

21

19. ПРАТ ДОНЕЦЬКТУРИСТ 10
20. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 25
21. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 22
22. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРЬСКА ЦЗФ 18
23. ПРАТ ДУБРИК 4
24. ПРАТ ЕРЛАН 19
25. ПРАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 18
26. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 20
27. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 4
28. ПАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 26
29. ПАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 26
30. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД  

ІМЕНІ І. І. ЛЕПСЕ
23

31. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ  
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»

12

32. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ  
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»

21

33. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 24

34. ПРАТ КОНСТАР 17
35. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 6
36. ПРАТ ЛОЦИЯ 14
37. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 15
38. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 9
39. ПАТ МЕГАБАНК 7
40. ПРАТ МОНОМАХ 4
41. ПРАТ МОНОМАХ 5
42. ПРАТ МОНОМАХ 6
43. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 7
44. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 25
45. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ»
13

46. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ»

14

47. ПАТ ПРИЛАДОБУДІВНИК 11
48. ПРАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 7
49. ПАТ РЕГІОН-БАНК 17
50. ПРАТ САВОЙ ГОТЕЛЬ ВІННИЦЯ 19
51. ПРАТ СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ «АВЛІТА» 24
52. ПАТ СУМИХІМПРОМ 7
53. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 12
54. ПАТ ТУРБОГАЗ 16
55. ПАТ УКРСОЦБАНК 3
56. ПАТ УКРСОЦБАНК 3
57. ПАТ УКРТРАНСНАФТА 20
58. ПРАТ ФІНАНС КАПІТАЛ АМ 17
59. ПАТ ФОРЕЗ 17
60. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ»
11

61. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО  ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ»

13

62. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ»

15

63. ПАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 8
64. ПРАТ ЧЕРКАССТАЛЬ 2
65. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17154
9

66. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ»

12

67. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ»

15

68. ПАТ ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВАНГАРД» 3
69. ПРАТ ЧИНАР 4


