
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування 
та регулювання діяльності інституційних інвесторів, 
відповідно до пунктів 5 та 7 розділу V Положення про 
порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ін-
ституту спільного інвестування, затвердженого рішен-
ням Комісії від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, 
рішення Комісії №330 від 18.05.2017 та наданого звіту 
про досягнення мінімального обсягу активів Закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового інвестицій-
ного фонду «ВЕКТОР ІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ - 23300366) 
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАН-
ТІС КАПІТАЛ» (код ІКЮО - 38090420), визнано Закри-
тий недиверсифікований венчурний пайовий ін-
вестиційний фонд «веКтор ІнвеСт» 
тов «Ком панІя З УправлІння аКтивами «атлан-
тІС КапІтал» таким, що не відповідає вимогам щодо 
мінімального обсягу активів інститутів спільного інвесту-
вання. Визнано випуск інвестиційних сертифікатів  
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАН-
ТІС КАПІТАЛ» (Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий інвестиційний фонд «ВЕКТОР ІНВЕСТ») на 
загальну суму 2 000 000 гривень, номінальною вартістю  
1 000 гривень, бездокументарної форми існування, за-
реєстрований Комісією, свідоцтво №001077 від 

24.10.2016, таким, що не відбувся. ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» у по-
рядку, встановленому законодавством України, здій-
снити заходи щодо скасування реєстрації проспекту 
емісії, випуску інвестиційних сертифікатів фонду та ви-
лучення Закритого недиверсифікованого венчурного 
пайового інвестиційного фонду «ВЕКТОР ІНВЕСТ»  
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАН-
ТІС КАПІТАЛ» з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування – розпорядження № 0332-СІ 
від 19 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування 
та регулювання діяльності інституційних інвесторів, від-
повідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування, затвердженого рішенням Комі-
сії від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішен-
ня Комісії №331 від 18.05.2017, звіту про досягнення 
мінімального обсягу активів Пайового венчурного інвес-
тиційного фонду недиверсифікованого виду закритого 
типу «ГЛОБУС» (код ЄДРІСІ – 23300475) ТОВ «Компа-
нія з управління активами «Актив» (ІКЮО - 19334672), 
визнано пайовий венчурний інвестиційний фонд не-
диверсифікованого виду закритого типу «ГлоБУС» 
тов «Компанія з управління активами «актив» та-
ким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів пайового фонду – розпорядження № 0331-СІ 
від 19 травня 2017 року.
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*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
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 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних Ліквідатором ПАТ «Синергія» (вул. Панфілов-
ців, буд.1, м. Київ, 01015, код за ЄДРПОУ: 35441949) Со-
тник О.В. на скасування реєстрації випуску акцій 
ПАТ «Синергія» у зв’язку із ліквідацією, скасовано реє-
страцію випуску акцій пат «Синергія» (код за ЄДРПОУ: 
35441949). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Синергія» від 16.11.2010 №656/10/1/10, дата вида-
чі – 24.06.2011, видане Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпоря-
дження 203-Кф-С-а від 16 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
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 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих прат «фірма «онтаріо» (вул. Щербакова, 
буд. 61, м. Київ, 04128, код за ЄДРПОУ: 21531871) на зу-
пинення обігу акцій ПрАТ «Фірма «Онтаріо» у зв’язку пере-
творенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Фірма «Онтаріо» (код за ЄДРПОУ: 21531871) – 
розпорядження № 218-Кф-З від 19 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: 

«23» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
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 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Броварське автотранспортне підприємство-
13029» (вул. Металургів, 22, м. Бровари, Київська об-
ласть, 07400, код за ЄДРПОУ: 05538750) на зупинення 
обігу акцій пат «Броварське автотранспортне 
підприємство-13029» у зв’язку перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Бровар-

ське автотранспортне підприємство-13029» (код за 
ЄДРПОУ 05538750) – розпорядження № 220-Кф-З від 
22 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: 

«24» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
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 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ВАТ «Відеотехніка» (адреса: вул. Героїв Сталін-
града, 29, м. Кропивницький, 25009, код за ЄДРПОУ 
13748958) на скасування реєстрації випуску акцій 
ВАТ  «Відеотехніка» у зв’язку із ліквідацією, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ват «відеотехніка» (код за 
ЄДРПОУ: 13748958). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Відеотехніка» від 04.06.2010 №27/11/1/10, 
дата видачі – 04.06.2010, видане Кіровоградським тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
204-Кф-С-а від 22 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
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  «тЮлЬпан» ( вул. Володимирська, буд. 51/53, 
м.  Київ, 01034, код за ЄДРПОУ: 23733478) на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ТЮЛЬПАН» – розпо-
рядження №221-Кф-З від 23 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: 

«25» травня 2017 року.

23.05.2017 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.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Да-
видів»

2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товари-
ство

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 складу посадових 

осіб емітента
8.Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

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

відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів пат «дави-
дів», які відбулися 18.05.2017 р. припинено повноваження:

- Голова правління Грень Ростислав Романович. Перебував на посаді з 
10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
7,12%. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має;

- член правління Глова Богдан Іванович. Перебував на посаді з 
10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
3,42%. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має;

- член правління Клюфас Людмила Борисівна. Перебувала на посаді з 
10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
0,65 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має;

- голова Наглядової ради Грень Роман Йосифович. Перебував на по-
саді з 10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у роз-
мірі 16,66%. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має; 

- член Наглядової ради Гальва Любомира Олексіївна. Перебувала на 
посаді з 10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у 
розмірі 0,23 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має; 

- член наглядової ради Клюфас Марія Іванівна. Перебувала на посаді з 
10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
0,38 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; 

- голова Ревізійної комісії Юнко Світлана Михайлівна. Перебувала на 
посаді з 10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у роз-
мірі 0,22 %.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має; - член Ревізійної комісії Заваляк Марія Іванівна. Перебувала на посаді 
з 10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
0,06 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; 

- член Ревізійної комісії Грень Тарас Романович. Перебував на посаді з 
10.04.2012 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
3,09 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів пат «дави-
дів», які відбулися 18.05.2017 р. обрано:

- Директор Грень Ростислав Романович. Протягом останніх 5 років пра-
цював Головою правління ПАТ «Давидів». Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 7,12%. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки;

- голова Наглядової ради Грень Роман Йосифович. Протягом останніх 
5  років працював Головою Наглядової ради ПАТ «Давидів». Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента у розмірі 16,66%. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки;

- член Наглядової ради Глова Богдан Іванович. Протягом останніх 5 ро-
ків працював членом правління ПАТ «Давидів». Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента у розмірі 3,42%. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - 
3  роки;

- член Наглядової ради Гальва Любомира Олексіївна. Протягом остан-
ніх 5 років працювала завідуючим складом ПАТ «Давидів». Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,23%. Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу 
- 3 роки;

- Ревізор Юнко Світлана Михайлівна. Протягом останніх 5 років працюва-
ла Головним бухгалтером ТзОВ АТФ»Давидiв». Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента у розмірі 0,22%. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки.

ІІI підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

директор  Грень ростислав романович

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «давидІв»

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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17154»
2. Код за ЄДРПОУ: 03119475
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, проспект Хiмiкiв, буди-

нок 47
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-10-55, 64-11-33
5. Електронна поштова адреса: 03119475@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://atp17154.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-

садових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» (Протокол 
засідання Наглядової ради від 19.05.2017 року) подовжено термін повно-
важень Директора товариства Романенка Сергiя Валерiйовича (паспорт 
серія НС № 303853 виданий 19.06.1997 року Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi). Особа не є акціонером і не володіє часткою 
у статутному капіталу емітента. Термін повноважень подовжино строком 
на 5 років, відповідно до Статуту товариства. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. директор романенко Сергiй валерiйович 22.05.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«черКаСЬКе автотранСпортне пIдприЄмСтво 17154»

Повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
12 червня 2017 року о 12.00 год. за адресою: м. Київ, 
вул.  м. вовчка,16 у кабінеті директора товариства.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах – 6 червня 2017 року.

проект порядку денного 
загальних зборів акціонерів пат «нвф «Інтерфейс»

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товари-
ства. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «12» червня 

2017р. з 11-00 до 11-40 за місцем проведення зборів. Для участі у збо-

рах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповноваже-
них осіб, оформлене згідно з чинним законодавством.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://nvfinterface.emitents.net.ua. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери можуть у 
кабінеті Директора Товариства за адресою: 04073, м. Київ,  
вул. М.Вовчка, 16, щоденно (крім суботи та неділі) з 08-00 до 17-00 
(обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення зборів – також 
у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайом-
лення акціонерів із матеріалами (документами) є Директор Товари-
ства Михалюк Петро Іванович. 

Довідка за телефоном (044) 463-99-08, 463-85-75.

приватне аКцІонерне товариСтво «наУКово-вироБнича фІрма «ІнтерфейС»
Код ЄдрпоУ 22865812

місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. м.вовчка, 16



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №96, 24 травня 2017 р. 
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повІдомлення
про порядок реалізації акціонерами переважного права на 

придбання
розміщуваних акціонерним товариством акцій

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗА-
ВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ» (далі – товариство), код за ЄДРПОУ 
00447623, місцезнаходження: 74989, Херсонська обл., м. Таврійськ, 
вул. Промислова, б. 2, тел./факс: (05549) 7-32-66, повідомляє, що за-
гальними зборами акціонерів (протокол б/н від 29.03.2017 р.) було при-
йняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства на суму 
20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків акціонерів шляхом збільшення на 80 000 000 (вісімде-
сят мільйонів) штук кількості простих іменних акцій в бездокументарній 
формі існуючої номінальної вартості 0,25 грн. 

Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіта-
лу товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій стано-
вить 44 568 320,00 грн. 

Акціонери - власники простих акцій, в процесі приватного розміщен-
ня мають переважне право на придбання акцій, щодо яких прийнято 
рішення про приватне розміщення, тобто право придбавати розміщува-
ні товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру про-
стих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право реалі-
зують особи, які є акціонерами товариства станом на 29.03.2017 р., 
тобто на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
шляхом приватного розміщення акцій. 

Строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на 
придбання акцій – з 29.06.2017 р. по 27.06.2018 р. включно. Під час 
строку реалізації переважного права, акціонер має право на придбання 
акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній частці 
належних йому акцій у загальній кількості акцій товариства. Привілейо-
вані акції не розміщувались, та їх розміщення не здійснюється.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на при-
дбання акцій додаткової емісії, в період з 29.06.2017 р. по 27.06.2018 р. 
включно, тобто не пізніше дня, що передує дню початку укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, 
має подати особисто або через уповноваженого представника (у робо-
чі дні за місцезнаходженням товариства, з 8:00 до 17:00, обідня перерва 
з 12:00 до 13:00), або надіслати рекомендованим листом на адресу то-
вариства: 74989, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2, 
письмову заяву про придбання акцій додаткової емісії. У заяві акціоне-
ра повинно бути зазначено його прізвище, ім’я та по-батькові (або по-
вне найменування - для юридичної особи); паспортні дані (для фізич-
них осіб); реєстраційний номер облікової картки платника податків (або 
код за ЄДРПОУ – для юридичної особи); місце проживання (або місцез-
находження - для юридичної особи); кількість акцій, якою володіє акці-
онер та кількість акцій, які акціонер бажає придбати; контактні дані (те-
лефон, факс, e-mail, тощо); дата складання заяви, підпис акціонера 
(або підпис уповноваженої особи та печатка – для юридичної особи). 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на при-
дбання акцій додаткової емісії, та протягом установленого для цього 
строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 
29.06.2017  р. по 27.06.2018 р. включно, тобто не пізніше дня, що пере-
дує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій, вносить кошти в сумі, яка дорівнює вар-
тості акцій, що придбаваються акціонером, шляхом їх перерахування 
на поточний рахунок товариства за наступними реквізитами: одержу-
вач – ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів», код ЄДРПОУ 
00447623, рахунок № 26007415027 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 
м. Київ, МФО банку 380805, або готівкою через касу товариства. У разі, 
якщо сума коштів, перерахованих акціонером товариству як плата за 
акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує 
вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, това-
риство зобов’язане повернути акціонеру різницю протягом 30 кален-
дарних днів з моменту отримання таких коштів товариством (надхо-
дження таких коштів на поточний рахунок товариства). 

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання 
акцій, протягом п’яти робочих днів з дати отримання від акціонера коштів 
у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, але не пізніше дня, що пе-
редує дню початку першого етапу укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 
27.06.2018 р. (включно), товариство надсилає такому акціонеру, за адре-
сою, вказаною в заяві про придбання акцій додаткової емісії, або вручає 

під розпис особисто акціонеру чи його уповноваженому представнику, 
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій відбуватиметься за місцезнаходженням товариства: 
74989, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2. 

Дата початку проведення першого етапу укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 28.06.2018  р. 
Дата закінчення проведення першого етапу укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 15.07.2018  р. 
включно. Дата початку проведення другого етапу укладення договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 
16.07.2018 р. Дата закінчення проведення другого етапу укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 
05.08.2018 р. включно.

Протягом першого етапу укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій, в період з 28.06.2018 р. по 
15.07.2018 р. включно, товариством укладаються договори купівлі-
продажу акцій з акціонерами, які реалізували своє переважне право та 
оплатили повну вартість акцій, що придбаваються ними під час реалі-
зації переважного права.

Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій здійснюється розміщення серед 
акціонерів товариства акцій, що залишилися не розміщеними на пер-
шому етапі. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачаєть-
ся. Акціонери, які бажають придбати акції, протягом строку, встановле-
ного для проведення другого етапу укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій (з 16.07.2018 р. по 
05.08.2018 р. включно), мають подати особисто або через уповноваже-
ного представника (у робочі дні за місцезнаходженням товариства, з 
8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), або надіслати рекомен-
дованим листом на адресу товариства: 74989, Херсонська обл., м. Тав-
рійськ, вул. Промислова, б. 2, письмову заяву про придбання акцій до-
даткової емісії. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, 
ім’я та по-батькові (або повне найменування - для юридичної особи); 
паспортні дані (для фізичних осіб); реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (або код за ЄДРПОУ – для юридичної особи); 
місце проживання (або місцезнаходження - для юридичної особи); кіль-
кість акцій, якою володіє акціонер та кількість акцій, які акціонер бажає 
придбати; контактні дані (телефон, факс, e-mail); дата складання зая-
ви, підпис акціонера (або підпис уповноваженої особи та печатка – для 
юридичної особи). 

Після отримання заяви від акціонера, товариство і акціонер, який 
бажає придбати акції, що залишилися не розміщеними на першому 
етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій, протягом строку проведення другого етапу укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій (з 16.07.2018 р. по 05.08.2018 р. включно), укладають договір 
купівлі-продажу акцій. 

На другому етапі укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій, заяви на придбання акцій задоволь-
няються в порядку черговості їх надходження, відповідно до записів у 
журналі вхідної кореспонденції товариства. Заяви про придбання від-
повідної кількості акцій, надані першими, задовольняються у повному 
обсязі (за умови наявності відповідної кількості нерозміщених акцій). 
Заяви, надані в порядку черговості пізніше, задовольняються в обсязі 
нерозміщених акцій товариства до їх повного розміщення. Перевищен-
ня запланованого обсягу розміщення акцій не допускається. Заяви ак-
ціонерів, які надійшли після досягнення запланованого обсягу розмі-
щення акцій, не розглядаються.

Оплата за акції здійснюється власними коштами набувача акцій ви-
ключно у грошовій формі в національній валюті шляхом перерахування 
відповідної суми на поточний рахунок товариства за наступними рекві-
зитами: одержувач – ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів», 
код ЄДРПОУ 00447623, рахунок № 26007415027 в ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль», м. Київ, МФО банку 380805, або готівкою через касу това-
риства. Ціна розміщення акцій – по ринковій вартості, визначеній екс-
пертною оцінкою та затвердженій наглядовою радою – 0,25 грн. Екс-
пертна оцінка здійснювалась Приватною фірмою «ЕКСПРЕС-ОЦІНКА», 
яка знаходиться за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Ливарна, буд. 18, 
ідентифікаційний код 31006421, та має сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності №16998/14, виданий Фондом державного майна України 
03.10.2014 р. 

правління.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«новоКаХовСЬКий Завод плавлениХ СирІв»
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повІдомлення 
про прийняття рішення про забезпечення існування 
іменних цінних паперів у бездокументарній формі 

(переведення цінних паперів випуску у бездокументарну форму)
1. реквізити емітента. найменування емітента повне: ВІДКРИТЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»; скоро-
чене: ПАТ «ХБК»; код за ЄДРПОУ: 00306710. Місцезнаходження згідно з реє-
страційними документами юридичної особи: 73000, місто Херсон, площа 
50-річчя утворення СРСР. Адреса для поштових повідомлень: 01030, місто 
Київ, а/с 113, Лахненко Євгеній Миколайович; телефон: (097) 097-00-70. Перелік 
посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Ліквіда-
тор ВАТ «ХБК» — арбітражний керуючий Лахненко Євгеній Миколайович.

2. реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми 
існування: вид, тип цінних паперів: акція іменна проста; дані свідоцтва 
про реєстрацію випуску: дата реєстрації 22.06.1998 року, орган, що видав 
свідоцтво: Херсонське територіальне управління Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку; реєстраційний номер випуску: 71/21/1/98. 
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA2100631009.

3. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в 
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах влас-
ника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наяв-
ності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

4. реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговувати 
випуск цінних паперів. найменування: Публічне акціонерне товари-

ство «Національний депозитарій України». код за ЄДРПОУ: 30370711; 
Місцезнаходження: м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8.

5. реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів. Найменування: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
ВЄЛЄС КАПІТАЛ»; код за ЄДРПОУ: 33847438; місцезнаходження: 01025, 
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20. Телефони контактної особи: (044) 
223-83-21. Спеціалізований структурний підрозділ ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІ-
ТАЛ», який здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, зна-
ходиться за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16. Дані ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: АЕ 
№286606, видана 10.10.2013 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, строк дії — необмежений.

6. Власнику цінних паперів необхідно укласти договір про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою 
(у разі відсутності такого договору). Власник цінних паперів, які були де-
матеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депози-
тарної 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.

Ліквідатор ВАТ «ХБК»  Є.М.Лахненко,
 арбітражний керуючий

вІдКрите аКцІонерне товариСтво «ХерСонСЬКий Бавовняний КомБІнат»

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 ТОВАРИ-

СТВО «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 31324315
3. Місцезнаходження: 19100 Черкаська область, Монастирищенський 

район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-59-26, 2-59-26
5. Електронна поштова адреса: 31324315@afr.com.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://monastyryschensky-boiler-plant.
emitents.net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
19.05.2017 року рішення прийнято черговими загальними зборами Приват-
ного акціонерного товариства

«Монастирищенський котельний завод».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
правочини на поставку і купівлю Товариством товарів, робіт, послуг, 
включаючи правочини (договори), які укладаються на основі тендерів, 
договори кредитів, депозитів, отримання банківських гарантій, вартість 
яких не повинна перевищувати 20000000 (двадцять мільйонів) гривень 
00 копійок.

Гранична сукупність вартості правочинів: 20 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 3,2934 млн.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 607,28 %.

Загальна кількість голосуючих акцій 10800 шт.
Ккількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 10800 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

10800 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 шт.
III. підпис 

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

2. директор Зiнатов Iгор в'ячеславович 22.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «монаСтириЩенСЬКий КотелЬний Завод»

повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні 
відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПРОМIНЬ.». 2. Код за ЄДРПОУ 14311637. 3. Місцезнахо-
дження 07201, Україна, Київська область, смт. Iванкiв, вул. Фрунзе, 53. 4. 
Міжміський код, телефон та факс (04591)53505 (04591)53505. 5. Елек-
тронна поштова адреса oaopromin@oaopromin.com.ua. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації www.oaopromin.com.ua. 7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідо-
млення Рiшення прийнято членами ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнь.» 
23.05.2017р., протокол №12 засiдання ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнь. 

вiд 23.05.2017 року. На посаду голови Ревiзiйної комiсiї на строк дiї по-
вноважень до 24 квiтня 2020 року обрана Вакулiна Валентина Федорiвна, 
яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала iншi посади, а саме: началь-
ник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Промiнь.». Частка в статутному 
капiталi Емiтента 0,01474%; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменуван-
ня посади Голова правлiння Мальтобар Сергiй Володимирович. Дата: 
23.05.2017.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «промIнЬ.»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Завод «Артеммаш» (код за ЄДРПОУ 
14316190). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044) 486-79-42. Електронна поштова адреса – artmash@
artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – www.artemmash.kiev.ua. Вид 
особливої інформації – відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

2. текст повідомлення
Рішення про виплату дивідендів прийнято загальними зборами 

11.04.17р. Розмір дивідендів – 9941,00 грн. Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів – 07.06.2017р. Строк виплати 
дивідендів – з 20.06.2017р. по 11.10.2017р. Дивіденди виплачуються безпо-
середньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному об-
сязі.

3. підпис
Голова правління назар’янц о.я. підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно 
з законодавством, 22.05.17р. 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Завод «артеммаш»
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повІдомлення про проведення поЗачерГовиХ ЗаГалЬниХ 
ЗБорІв аКцІонерІв 

пУБлІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «дІвІ БанК»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», 04070, м. Київ, 

вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).
Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ 

БАНК» (далі – Банк) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів Банку (далі – Загальні збори), які відбудуться 26 червня 2017 року 
об 11:00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, вул. Ігорів-
ська/набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. а), 2-ий поверх, кабінет 16. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 
за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 20 червня 2017 р.

проеКт порядКУ денноГо:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1) Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2) Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3) Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ БАНК».
Для участі у Загальних зборах акціонерам (їх представникам) необхідно 

мати при собі документ, що ідентифікує особу, а у разі участі представника 
акціонера - також довіреність, що підтверджує повноваження представника 
на участь у Загальних зборах, оформлену згідно з законодавством.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, 
вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), 2-й поверх, в при-
міщенні Банку у робочі дні, в робочий час, а в день проведення Загальних 
зборів - також у місці їх проведення, з 10.00 год. по 10.50 год.

Посадова особа ПАТ «ДІВІ БАНК», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами –в.о. Голови Правління Бузілов А.М. До-
відки за телефоном: +38 (044) 393-73-25. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою: 
https://www.dvbank.ua/.

Спостережна рада пат «дІвІ БанК»

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 товари-
Ство «ГориЗонт»;

2. Код за ЄДРПОУ: 14308635;
3. Місцезнаходження: 19001, Україна, Черкаська обл., м. Канiв,  

вул. Енергетикiв, буд. 118;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-81-16; (04736)3-88-27;
5. Електронна поштова адреса: info@gorizont.pat.ua; gorizontprom@

gmail.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

вариства.

II. текст повідомлення
28.04.2017р. черговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Горизонт» (протокол № 1/2017) було прийнято 
рiшення змiнити тип (найменування) Товариства з Публiчного акцiонерного 
товариства «Горизонт» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГО-
РИЗОНТ». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 22.05.2017р. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Гори-
зонт». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРИЗОНТ».

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

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

2. Найменування посади Директор Столяренко Роман Iванович 
22.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ГориЗонт»

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «аСнова ХолдинГ»

2. Код за ЄДРПОУ 32252776
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 044-452-98-86 044-452-98-86
5. Електронна поштова адреса steblyanko.i@asnova.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://asnova.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради вiд 22 травня 2017 року (Протокол №357) 
вирiшено наступне:

1. Призначити датою складення перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв за акцiями 05 липня 2017 року (станом на 24 годину цiєї 
дати) та датою початку виплати дивiдендiв – 10 липня 2017 року. Термiн 
виплати дивiдендiв – не бiльше 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття загаль-
ними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Дивiденди сплачувати 
фiзичним особам шляхом безготiвкового перерахунку суми дивiдендiв на 
поточнi рахунки акцiонерiв, про якi акцiонери повiдомляють Товариство, а 
також шляхом видачi з каси Товариства за адресою: м. Київ, вул. Миколи 
Краснова, 27 (за вибором акцiонера). Дивiденди можуть виплачуватися 
частинами. Джерелом виплати дивiдендiв є прибуток Товариства.

2. Направити, в порядку встановленому статутом, або вручити пiд роз-
писку повiдомлення кожнiй особi, яка має право на отримання дивiдендiв, 
про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

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 Гулiєв Урфан Рiзван огли 
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017
(дата)

Повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
«12» червня 2017 року о 13.00 год. за адресою: м. Київ, 

вул.  фрунзе, 82 у кабінеті президента товариства.
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах – 06 червня 2017 року.
проект порядку денного 

загальних зборів акціонерів пат «Інтерфейс»
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товари-

ства. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «12» червня 

2017р. з 12-00 до 12-40 за місцем проведення зборів. Для участі у 

зборах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповно-
важених осіб, оформлене згідно з чинним законодавством.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://interface.emitents.net.ua. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери можуть у 
кабінеті Президента Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрун-
зе, 82, щоденно (крім суботи та неділі) з 08-00 до 17-00 (обідня пере-
рва з 12-00 до 13-00), а в день проведення зборів – також у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціо-
нерів із матеріалами (документами) є Президент Товариства Сорока 
Володимир Валентинович.

Довідка за телефоном (044) 462-57-27, 463-85-75. 

приватне аКцІонерне товариСтво «ІнтерфейС»
Код ЄдрпоУ 24258163

місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. фрунзе, 82
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «монаСтириЩенСЬКий КотелЬ-
ний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 31324315
3. Місцезнаходження: 19100 Черкаська область, Монастирищенський 

район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-59-26, 2-59-26
5. Електронна поштова адреса: 31324315@afr.com.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://monastyryschensky-boiler-plant.
emitents.net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Мо-

настирищенський котельний завод» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 
припинено повноваження Наглядової ради Товариства (підстава для при-
пинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради Това-
риства), а саме: Голови Наглядової ради Лаптєва Валерiя Владиславови-
ча, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних 
не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 50,0000 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 30.04.2014 року до 19.05.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Мо-
настирищенський котельний завод» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 
припинено повноваження Наглядової ради Товариства (підстава для при-
пинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради Това-
риства), а саме: Члена Наглядової ради Бобiна Максима Вiкторовича, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не 
отримано. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє част-
кою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
30.04.2014 року до 19.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, рішенням загальних зборів Приватного акціонерного то-
вариства «Монастирищенський котельний завод» від 19 травня 2017 р. 
Протокол №1/17 обрано Наглядову раду у складі: Члена Наглядової Ради 
Лаптєва Валерiя Владиславовича, згоди посадової особи на розкриття ін-
формації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціоне-
ром, розмір пакета акцій, який належить особі 50,0000 % від статутного 
капітала товариства. Строк, на який обрану особу: до наступних річних 
зборів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 

років: Голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, рішенням загальних зборів Приватного акціонерного това-
риства «Монастирищенський котельний завод» від 19 травня 2017 р. Про-
токол №1/17 обрано Наглядову раду у складі: Члена Наглядової Ради До-
мачука Володимира Анатолійовича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акці-
онером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Строк, на який обрану особу: до наступних річних зборів товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Домачук Володимир Анатолійович є представником за дорученням ак-
ціонера «юридичної особи» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
« МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД « (код ЄДРПОУ - 
00255289, частка в статутному капіталі товариства 50,0000 %).

Рішенням загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Мо-
настирищенський котельний завод» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 
припинено повноваження Ревізора Товариства Ляхевича Олександра Во-
лодимировича (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну 
обрання Ревізора Товариства), згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціоне-
ром товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 28.04.2012 року до 19.05.2017 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Ревізора Товариства, рішенням 
загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Монастирищен-
ський котельний завод» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17, обрано Ре-
візором Товариства Мілевського Леоніда Мартиновича, згоди посадової 
особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. По-
садова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Строк, на який обрану особу: до наступних річних збо-
рів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: провідний інженер із стандартизації і сертифікації. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Монас-
тирищенський котельний завод» від 19 травня 2017 р. (Протокол №2/17 засі-
дання Наглядової ради) обрано Головою Наглядової Ради Лаптєва Валерiя 
Владиславовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо пас-
портних даних не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета ак-
цій, який належить особі 50,0000 % від статутного капітала товариства. Строк, 
на який обрану особу: до наступних річних зборів товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. директор Зiнатов Iгор в'ячеславович 22.05.2017

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 «УманСЬКа СIлЬГоСптеХнIКа»
2. Код за ЄДРПОУ: 03766984
3. Місцезнаходження: 20341 Черкаська область Уманський район село 

Кочержинцi, вулиця Зеленюка, будинок 16А
4. Міжміський код, телефон та факс: 04744-3-31-22, 3-33-05
5. Електронна поштова адреса: 03766984@afr.com.ua; silhoztehnika.

uman@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://siltehnika.at24.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 

СІЛЬГОСПТЕХНІКА» Протокол від 19.05.2017 року припинено повнова-
ження Ревізійної комісії товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Ско-
морох Олени Григорiвниї (паспорт серія КО № 794110 виданий 21.08.2009 
року Кобилянським РВ ГУМВС України в Полтавській області). Підстава 
для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакції 
Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія не перед-
бачена. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 29.05.2015 

року до 19.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» Протокол від 19.05.2017 року припинено повнова-
ження Ревізійної комісії товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії Сали-
пи Леонiда Леонiдовича (паспорт серія НЕ № 091601 виданий 19.01.2002 
року Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй області). Підстава для при-
пинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту 
товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія не передбачена. 
Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір па-
кета акцій 16,396496% від статутного капітала товариства. Особа перебу-
вала на посаді з 29.05.2015 року до 19.05.2017 року. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» Протокол від 19.05.2017 року припинено повнова-
ження Ревізійної комісії товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії Кащук 
Любові Павлiвни (паспорт серія НС № 195023 виданий 06.11.1996 року 
Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй області). Підстава для припи-
нення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту това-
риства в якому орган товариства, Ревізійна комісія не передбачена. Поса-
дова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 29.05.2015 року до 
19.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

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

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

2. директор янковенко андрiй андрiйович 22.05.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО « МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД »
2. Код за ЄДРПОУ: 00255289
3. Місцезнаходження: 19100 Черкаська область, Монастирищен-

ський район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-17-46, 2-17-46
5. Електронна поштова адреса: 00255289@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://mmzavod.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШ-

ЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 припинено повноважен-
ня Наглядової ради Товариства (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Наглядової ради Товариства), а 
саме: Голови Наглядової ради Лаптєва Валерiя Владиславовича, згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не 
отримано. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 
з 30.04.2014 року до 19.05.2017 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів ПАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШ-
ЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 припинено повнова-
ження Наглядової ради Товариства (підстава для припинення по-
вноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради Товариства), 
а саме: Члена Наглядової ради Бобiна Максима Вiкторовича, згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних 
не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 16,1643 % від статутного капітала товариства. 
Особа перебувала на посаді з 30.04.2014 року до 19.05.2017 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Нагля-
дової Ради Товариства, рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИ-
РИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 
обрано Наглядову раду товариства, а саме: Члена Наглядової Ради 
Лаптєва Валерія Владиславовича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є 
акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Строк, на який обрану особу: до наступних річних зборів това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Лаптєв Валерій Владиславович є 
представником акціонера Овчиннікова Сергія Володимировича (частка 
в статутному капіталі товариства 23,835634 %).

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Нагля-
дової Ради Товариства, рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИ-
РИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 
обрано Наглядову раду товариства, а саме: Члена Наглядової Ради 
Трапезнікову Оксану Анатоліївну, згоди посадової особи на розкриття 
інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є 
акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Строк, на який обрану особу: до наступних річних зборів това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
юрисконсульт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Трапезнікова Оксана Анатоліївна є представ-
ником акціонера акціонера Овчиннікова Сергія Володимировича (част-
ка в статутному капіталі товариства 23,835634 %).

Рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШ-
ЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 припинено повноважен-
ня Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а 
саме: Голови Ревізійної комісії Ляхевича Олександра Володимировича, 
згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних да-
них не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,002332 % від статутного капітала товариства. 

Особа перебувала на посаді з 28.04.2012 року до 19.05.2017 року. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШ-
ЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 припинено повноважен-
ня Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а 
саме: Члена Ревізійної комісії Рябової Тетяни Якiвни, згоди посадової 
особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. 
Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить осо-
бі 0,002720 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала 
на посаді з 28.04.2012 року до 19.05.2017 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШ-
ЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 припинено повноважен-
ня Ревізійної комісії Товариства (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Ревізійної комісії Товариства), а 
саме: Члена Ревізійної комісії Донець Ольги Iванiвни, згоди посадової 
особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. 
Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у ста-
тутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 28.04.2012 
року до 19.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної 
комісії Товариства, рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИРИЩЕН-
СЬКИЙ МАШЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 обрано Ре-
візійної комісії у кількості 3 осіб, а саме: Головою Ревізійної комісії Мілев-
ського Леоніда Мартиновича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є 
акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Строк, на який обрану особу: до наступних річних зборів товари-
ства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: про-
відний інженер з стандартизації та сертифікації. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізій-
ної комісії Товариства, рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИРИ-
ЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 об-
рано Ревізійної комісії у кількості 3 осіб, а саме : Члена Ревізійної 
комісії Донець Ольгу Іванівну, згоди посадової особи на розкриття ін-
формації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є 
акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Строк, на який обрану особу: до наступних річних зборів това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
член ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізій-
ної комісії Товариства, рішенням загальних зборів ПАТ « МОНАСТИРИ-
ЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 19 травня 2017 р. Протокол №1/17 об-
рано Ревізійної комісії у кількості 3 осіб, а саме : Члена Ревізійної 
комісії Рябова Тетяна Яківна, згоди посадової особи на розкриття ін-
формації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акці-
онером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,002720 % від ста-
тутного капітала товариства. Строк, на який обрану особу: до наступних 
річних зборів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: член ревізійної комісії. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Наглядової Ради Товариства ПАТ « МОНАСТИРИЩЕН-
СЬКИЙ МАШЗАВОД» від 19 травня 2017 р. (Протокол №2/17 засідання 
Наглядової ради) обрано Головою Наглядової Ради Лаптєва Валерія 
Владиславовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером това-
риства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк, на 
який обрану особу: до наступних річних зборів товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової 
ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Лаптєв Валерій Владиславович є представником акці-
онера Овчиннікова Сергія Володимировича (частка в статутному капі-
талі товариства 23,835634 %).

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

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

2. Голова правлiння нiконов едуард валерiйович 22.05.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«монаСтириЩенСЬКий машиноБУдІвний Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «УКраїнСЬКа енерГоЗБерІГаЮча 
СервІСна КомпанІя»

2. Код за ЄДРПОУ: 20077482
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ вул. Січових Стрільців, 77, оф. 418
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 486-00-36 (044) 486-00-36
5. Електронна поштова адреса: ukresco@ukresco.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukresco.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
рішення про припинення повноважень посадової особи прийнято 

річними загальними зборами товариства від 06.04.2017 р.
припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 

протоколу загальних зборів №28 від 06.04.2017р
1. Посадова особа Дем‘яненко Олександр Володимирович (не надала 

згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональ-
них даних»), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 29.04.2016 по 04.06.2017.

2. Посадова особа Візір Олександр Сергійович (не надала згоди на роз-
криття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних»), 
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 29.04.2016 по 04.06.2017

3. Посадова особа Денисенко Віталій Миколайович (не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 29.04.2016 по 04.06.2017.

5. Посадова особа Бількевич Сергій Леонідович (не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них»), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 29.04.2016 по 04.06.2017.

6. Посадова особа Швень Анастасія Олександрівна (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист пер-
сональних даних»), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2015 по 06.04.2017р. На по-
саду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, 
посада залишається вакантною.

7. Посадова особа Дубінська Людмила Михайлівна (не надала згоди на роз-
криття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних»), яка 
займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 15.04.2015 по 06.04.2017р. На посаду замість особи, повноваження якої при-
пинено, нікого не обрано,посада залишається вакантною.

8. Посадова особа Долгов Андрій Анатольович (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних 

даних»), яка займав посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 15.04.2015 по 06.04.2017р. На посаду замість особи, повноваження 
якої припинено, нікого не обрано,посада залишається вакантною.

рішення про обрання прийнято річними загальними зборами това-
риства від 06.04.2017 р.

обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 
06.04.2017р.

1. Бількевич Сергій Леонідович (не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних») обрано на по-
саду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеці-
аліст Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера Товариства – ФДМУ

2. Денисенко Віталій Миколайович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них») обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника юр. 
управління Київської міської ради; директор ТОВ «Денікс Груп»; начальник 
юр. відділу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юр. управління ТОВ «Гелі-
ос інжиніринг». Представник акціонера Товариства – ФДМУ.

3. Попов Дмитро Сергійович (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних») 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: з 2016 р. по сьогоднішній час головний 
спеціаліст відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав 
держави Департаменту управління державними підприємствами та корпо-
ративними правами держави ФФДМУ; 2015р. - 2016 р. юрисконсульт ТОВ 
«Сітібудсервіс»; 2014р. - 2015 р. старший юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хо-
тел Менеджмент»; 2012р. - 2014 р. юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Ме-
неджмент»; 2011 р. - 2012 р. юрисконсульт ТОВ «Смарт-карти та Системи»; 
2011 р. юрисконсульт ДП «Центр автоматичної ідентифікації». Представ-
ник акціонера Товариства – ФДМУ

4. Михайлова Ірина Іванівна (Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних».) 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Представ-
ник акціонера Товариства – ФДМУ.

5. Волошина Алла Сергіївна (Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних») 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Представ-
ник акціонера Товариства – ФДМУ

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

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

перший заступник Генерального директора  л.Сакало

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 

"Енергомашспецсталь"
2. Код за ЄДРПОУ 00210602
3. Місцезнаходження 84306 м.Краматорськ
4. Міжміський код, телефон та факс 06264-69711 06264-67139
5. Електронна поштова адреса chtv@emss.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

emss.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Енергомашспецсталь» вiд 22.05.2017р. 

(Протокол №77 вiд 22.05.2017р.) Нiкiпелов Андрiй Володимирович обран 
головою Наглядової ради Товариства, обраної рiшенням рiчних Загальних 
Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. Згоди фiзичної особи на 
оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час обiймає посаду 
Генерального директора АТ «Атоменергомаш». Посади, якi обiймав про-
тягом останнiх п’яти рокiв: перший вiце-президент з фiнансово-економiчної 
дiяльностi та розвитку, генеральний директор, за сумiсництвом - керiвник 
дивiзiону. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

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

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

М.П. 2017.05.23
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво “енерГомашСпецСталЬ”
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХО-
ВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

(код за ЄДРПОУ 03336120) місцезнаходження 64300, Харкiвська обл.,
м.Iзюм, вул. Комсомольська, 98; тел/факс (05743) 240-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: drsy-
izyum.narod.ru цим доповнює публікацію Повідомлення про виникнення
особливої інформації емітента, а саме Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емітента, фвід 19.05.20217 у № 93 Бюлетеня "Відомості НКЦПФР"
наступним абзацем: Член Наглядової ради Гончар Нiна Борисiвна
16.05.2017 обрано на ту саму посаду (переобрано) на 3 роки, володiє час-
ткою в статутному капiталi емiтента 24.37217% на суму 113693.75 грн., ос-
таннi 5 рокiв обіймала посади голови правлiння, члена наглядової ради.
Посадова особа є акцiонером. Особа не дала згоди на розкриття паспор-
тних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Дата вчинення дiї 16.05.2017. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 16.05.2017). Генеральний директор Славгородський
О.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорново-

ла,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Sekretar.yuzkoks@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty-bk/

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

II. Текст повідомлення
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися

19.04.2017, прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС" на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних
зборiв Товариства у складi 2 (двох) членiв. Згiдно з п.12.2 дiючої редакцiї
Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" та п. 4.4 Положення про Ревiзiйну комi-
сiю ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС", Голова Ревiзiйної комiсiї обирається члена-
ми Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
18.05.2017 прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС" Кравченко Юрiя Вiкторовича (протокол б/н вiд 18.05.2017)
на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товарис-
тва. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти ро-
кiв: фiнансовий директор ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО", фi-
нансовий директор з коксохiмiчного бiзнесу ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА". Не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Кошкаров Денис
Анатолiйович 19.05.2017 р.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво "одеСЬКий 
припортовий Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00206539
3. Місцезнаходження 65481 Одеська обл., мiсто Южне 

Заводська, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(48) 758-6009/758-6008

5. Електронна поштова адреса office@opz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://opz.odessa.net/

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

II. текст повідомлення
Наказом акцiонера АТ «ОПЗ» - юридичної особи - Фонду державного 

майна України вiд 17.05.2017 р. №777, який товариство отримало 
22.05.2017 р., припиненi повноваження Герца Вiталiя Iвановича, як пред-
ставника акцiонера - юридичної особи, у складi Наглядової ради товари-
ства. Частка, якою володiв в статутному капiталi емiтента, - 0,0%. Пере-
бував на посадi члена Наглядової ради з 25.04.2017 р. згiдно з рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 25.04.2017 р.

Наказом акцiонера АТ «ОПЗ» - юридичної особи - Фонду державного май-
на України вiд 17.05.2017 р. №777, який товариство отримало 22.05.2017 р., 
до складу Наглядової ради товариства призначено Харiну Наталiю Микола-
ївну, як представника акцiонера - юридичної особи, на строк до наступних 
загальних зборiв. Не має простих iменних акцiй Товариства. Рiк народження 
– 1978. Освiта вища. У 2006 роцi закiнчила Славiстичний унiверситет України 
за спецiальнiстю «Фiнанси», квалiфiкацiя «магiстр з фiнансiв»; у 2015 роцi 
закiнчила Одеський регiональний iнститут державного управлiння 
Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України за 
спецiальнiстю «Державне управлiння», квалiфiкацiя «магiстр державного 
управлiння». Мiсце роботи – Фонд державного майна України, посада - на-
чальник вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав 
держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпора-
тивними правами держави. Стаж роботи – 18 рокiв. Iнформацiя про стаж 
роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час начальник 
вiддiлу; 2015 р. – 2016 р. заступник начальника Управлiння - начальник 
вiддiлу; 2011 р. – 2015 р. заступник начальника вiддiлу ФДМУ. Вiдсутня непо-
гашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись 
певною дiяльнiстю. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами 
Харiнiй Н.М., немає. Письмова заява Харiної Н.М. про згоду представляти 
iнтереси ФДМУ у складi Наглядової ради Товариства є в наявностi та мiстить 
iнформацiю, наведену вище. Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституцiї України, особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Назаренко Сергiй Миколайович
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.22
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво 
"ЗапорІЖнерУдпром"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м.Запоріжжя вул. М.Краснова, 

12-а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0612) 65-31-55 (0612) 65-31-55

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

http://00292333.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» прийнято рішення 

(Протокол № 24 від 23.05.2017 р.) про надання згоди на вчинення Товари-
ством значного правочину, яким було схвалено наступний правочин: договір 
із специфікаціями на поставку матеріалів (ресурсів). Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства становить 5684,23 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності: 45589,36 тис. грн. Співвідношення рин-
кової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12,47%.

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 Верховський С. С.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.23
(дата)
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХО-
ВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

(код за ЄДРПОУ 03336120) місцезнаходження 64300, Харкiвська обл.,
м.Iзюм, вул. Комсомольська, 98; тел/факс (05743) 240-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: drsy-
izyum.narod.ru цим доповнює публікацію Повідомлення про виникнення
особливої інформації емітента, а саме Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емітента, фвід 19.05.20217 у № 93 Бюлетеня "Відомості НКЦПФР"
наступним абзацем: Член Наглядової ради Гончар Нiна Борисiвна
16.05.2017 обрано на ту саму посаду (переобрано) на 3 роки, володiє час-
ткою в статутному капiталi емiтента 24.37217% на суму 113693.75 грн., ос-
таннi 5 рокiв обіймала посади голови правлiння, члена наглядової ради.
Посадова особа є акцiонером. Особа не дала згоди на розкриття паспор-
тних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Дата вчинення дiї 16.05.2017. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 16.05.2017). Генеральний директор Славгородський
О.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорново-

ла,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Sekretar.yuzkoks@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty-bk/

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

II. Текст повідомлення
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися

19.04.2017, прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС" на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних
зборiв Товариства у складi 2 (двох) членiв. Згiдно з п.12.2 дiючої редакцiї
Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" та п. 4.4 Положення про Ревiзiйну комi-
сiю ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС", Голова Ревiзiйної комiсiї обирається члена-
ми Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
18.05.2017 прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЄВ-
РАЗ ЮЖКОКС" Кравченко Юрiя Вiкторовича (протокол б/н вiд 18.05.2017)
на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товарис-
тва. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти ро-
кiв: фiнансовий директор ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО", фi-
нансовий директор з коксохiмiчного бiзнесу ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА". Не
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Кошкаров Денис
Анатолiйович 19.05.2017 р.

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "НIКОПОЛЬСЬ КИЙ 
ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05393108
3. Місцезнаходження 53201 Нiкополь Трубникiв, 91
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05662)2-30-69 (05662)2-30-69

5. Електронна поштова 
адреса

buh1-nptz@ptz-nik.com.ua

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

www.ptz-nik.com.ua

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

II. текст повідомлення
1. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 19.05.17 року 

(Протокол № 23 вiд 19.05.2017 р.) прийнято рiшення про вiдкликання 
членiв Наглядової ради Товариства:

1.1.Нацевич Вадим Вiкторович, 1956 року народження– представник 
акцiонера ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED), який володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 19,337914% 
(72716744 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних 
даних не надана. На посаді перебував з 16.11.16р. 

1.2.Баранова Любов Iванiвна, 1956 року народження – представник 
акцiонера ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED), 
який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
19,33786% (72716543 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття 
паспортних даних не надана. На посаді перебував з 16.11.16р. 

1.3.Миронюк Микола Васильович 1992 року народження – представ-
ник акцiонера КАМСЕТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KAMSET HOLDINGS 
LIMITED), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 19,337887% (72716644 шт. простих iменних акцiй). Згода на роз-
криття паспортних даних не надана.На посаді перебував з 16.11.16р. 

1.4.Ляшенко Олександр Вiкторович – незалежний директор, 1970 
року народження, згода на розкриття паспортних даних не надана пiталi 
Товариства у розмiрi 19,337887% (72716644 шт. простих iменних акцiй). 
Згода на розкриття паспортних даних не надана.На посаді перебував з 
16.11.16р. 

1.5.Гончаров Андрiй Петрович – незалежний директор,1969 року на-
родження, згода на розкриття паспортних даних не надана пiталi Това-
риства у розмiрi 19,337887% (72716644 шт. простих iменних акцiй). Зго-
да на розкриття паспортних даних не надана. На посаді перебував з 
16.11.16р. 

2. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 19.05.17 року 
(Протокол № 23 вiд 19.05.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства:

2.1.Нацевич Вадим Вiкторович, 1956 року народження– представник 
акцiонера ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED), який володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 19,337914% 
(72716744 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних 
даних не надана, представник акцiонера часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: 
заступник генерального директора з безпеки ТОВ «МЕРКС», з листопа-
да 2016р. член Наглядової ради ПАТ «НПТЗ». Загальний стаж роботи  
36 рокiв, освiта вища. Не є афiлiйованою особою акцiонерного товари-
ства, серед акцiонерiв товариства вiдсутнi афiлiйованi особи кандидата.
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю – вiдсутня.

2.2.Баранова Любов Iванiвна, 1956 року народження – представник 
акцiонера ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY 
LIMITED), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 19,33786% (72716543 шт. простих iменних акцiй). Згода на роз-
криття паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: з 2011 року пенсiонер, з листопада 2016р. член 

Наглядової ради ПАТ «НПТЗ». Загальний стаж роботи 37 рокiв, освiта 
середня. Не є афiлiйованою особою акцiонерного товариства, серед 
акцiонерiв товариства вiдсутнi афiлiйованi особи кандидата.Непога-
шеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 
– вiдсутня.

2.3.Миронюк Микола Васильович 1992 року народження – представ-
ник акцiонера КАМСЕТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KAMSET HOLDINGS 
LIMITED), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 19,337887% (72716644 шт. простих iменних акцiй). Згода на роз-
криття паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: 2009 – 2011 рiк студент Київського унiверситету 
технологiї та дизайну, 2011 – 2016 рiк служба у лавах Внутрiшнiх вiйськ 
України, з листопада 2016р. член Наглядової ради ПАТ «НПТЗ». Загаль-
ний стаж роботи 4 роки, освiта середня. Не є афiлiйованою особою 
акцiонерного товариства, серед акцiонерiв товариства вiдсутнi 
афiлiйованi особи кандидата.Непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, заборона обiймати певнi посади 
та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.

2.4.Ляшенко Олександр Вiкторович – незалежний директор, 1970 
року народження, згода на розкриття паспортних даних не надана, 
акцiями товариства не володiє, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади: директор з розвитку; спецiалiст з захисту iнформацiї; провiдний 
спецiалiст з захисту iнформацiї. Загальний стаж роботи 29 рокiв, освiта 
вища. Не є афiлiйованою особою акцiонерного товариства, серед 
акцiонерiв товариства вiдсутнi афiлiйованi особи кандидата. Непогаше-
ної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, забо-
рона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – 
вiдсутня.

2.5.Гончаров Андрiй Петрович – незалежний директор,1969 року на-
родження, згода на розкриття паспортних даних не надана, акцiями то-
вариства не володiє, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: за-
ступник начальника - начальник кримiнальної мiлiцiї Орджоникiдзевського 
МВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi, спецiалiст фiнансово-
економiчної безпеки. Загальний стаж роботи 29 рокiв, освiта вища. Не є 
афiлiйованою особою акцiонерного товариства, серед акцiонерiв това-
риства вiдсутнi афiлiйованi особи кандидата. Непогашеної (незнятої) 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, заборона обiймати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.

3. Припинено повноваження Горбової Ольги Iнванiвни, паспорт серiя 
АК 152341 виданий 14.04.1998 року Нiкопольським МВУМВС України у 
Днiпропетровськiй областi, Генеральний директор ПАТ 
«НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», перебувала на поса-
ди з 10.03.2017 до 19.05.17 року, частка, якою володiє в статутному 
капiталi емiтента - 0%, пiдставою припинення повноважень є рiшення 
рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол №23 вiд 19.05.2017 року) 
та ЗУ про «Акцiонернi товариства» п.4 ст.88 , непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

4. 19.05.2017 року, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв Това-
риства (протокол №23 вiд 19.05.2017 року) та ЗУ про «Акцiонернi това-
риства» п.4 ст.88, припинено повноваження членiв Наглядової ради: 
Нацевич Вадим Вiкторович, Баранова Любов Iванiвна, Миронюк Микола 
Васильович, Ляшенко Олександр Вiкторович, Гончаров Андрiй Петро-
вич.Посада залишається вакантною.

5. 19.05.2017 року, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв Това-
риства (протокол №23 вiд 19.05.2017 року), обрано (призначено) Вер-
ченко Дмитра Валерiйовича, паспорт серiя АН 838359 виданий 
03.11.2009 року Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй 
областi, Лiквiдатор ПАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗА-
ВОД», термiн повноважень необмеженний,загальний стаж роботи -  
19 рокiв, протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: з 2013 по 2015 рiк 
директор. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, заборона 
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.

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

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

2. Найменування посади Верченко Дмитро Валерiйович
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.22
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
“нIКополЬСЬ Кий пIвденнотрУБний Завод”
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ЗатвердЖено
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7»
Протокол від 14.04.2017р.

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІї аКцІй
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«ЗаКритий недиверСифІКований 
Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 

«СинерГІя-7»
1. розділ а. Характеристика корпоративного фонду
1.1. пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 

25-Б.
1.2. пункт 11 викласти у наступній редакції:
11. Дата припинення діяльності – 18/05/19.
2. розділ Б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

прізвище, ім’я, по 
батькові посада

володіння 
часткою в 

статутному 
капіталі фонду (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

16,3636 3,7947

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

 - 1,2712

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління)

 - 0,2877

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор (Член 
Правління)

 - 0,0202

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член Правління)

 - 0,0511

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер  - 0,0498

Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за внутріш-
ній контроль

 - -

Петер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради  - -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядо-
вої ради

 - 0,2552

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради  - 0,4651

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради  - 0,0668

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії  - 0,1709

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії  - 0,0908

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член ревізійної комісії  - 0,2450

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
3. розділ в. текст регламенту фонду
3.1. пункт 1.4 викласти у наступній редакції:
1.4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 

25-Б.
3.2. пункт 1.5 викласти у наступній редакції:
1.5. Строк діяльності – 11 (одинадцять) років і 3 (три) місяці з дня дер-

жавної реєстрації Фонду як юридичної особи.
3.3. підпункт «в» пункту 3.1. викласти у наступній редакції:
«в) зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії 

на здійснення діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвесту-
вання;».

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна _______________

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7»
Мельничук Віталій Григорович  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

пат «УКраїнСЬКий  
наУКово-доСлІдний ІнСтитУт 

воГнетривІв імені а.С. БереЖноГо»
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 «Український науково-
дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00190503. 3. Місцезнаходження: 61024 м. Харків Гуданова, 
18. 4. Міжміський код, телефон та факс: 057 7003440 057 7142945. 
5. Електронна поштова адреса: ukrniio@kharkov.ukrtel.net. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://ukrniio.pat.ua. 7. Вид особливої 
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «УКРНДІВ 

ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО» 22.05.2017 р. Обрання посадової особи ви-
конано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ 
А.С.БЕРЕЖНОГО» (протокол від 22.05.2017 р. № 1). Гриненко Рита 
Леонідівна (паспорт: серія СО номер 086088 виданий 20.04.1999 р. 
Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрана на посаду Голова 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано осо-
бу: до 19.04.2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: головний спеціаліст Департаменту управління дер-
жавними підприємствами та корпоративними правами держави 
Фонду державного майна України. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

директор                   мартиненко в.в.  23.05.2017

пат «УКраїнСЬКий  
наУКово-доСлІдний ІнСтитУт 

воГнетривІв імені а.С. БереЖноГо»
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 «Український науково-
дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00190503. 3. Місцезнаходження: 61024 м. Харків Гуданова, 18. 4. Між-
міський код, телефон та факс: 057 7003440 057 7142945.  
5. Електронна поштова адреса: ukrniio@kharkov.ukrtel.net. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://ukrniio.pat.ua. 7. Вид особливої 
інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

II. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ 

А.С.БЕРЕЖНОГО» рішення про виплату дивідендів: 19.04.2017 р. 
(протокол від 19.04.2017 р. № 1); Наглядовою радою ПАТ «УКРНДІВ 
ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО» 22.05.2017 р. було прийнято рiшення про 
порядок, спосiб та строки виплати дивiдендiв (протокол засідання На-
глядової ради від 22.05.2017 р. № 1).: Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів: 02.06.2017 р.; Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних збо-
рів: 160000 грн.; Строк виплати дивідендів: початок 12.06.2017 - кі-
нець 19.10.2017; Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну 
систему; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів 
в повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отри-
мання дивідендів.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

директор                       мартиненко в.в.  23.05.2017
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«ЗапорІЗЬКий риБоКомБІнат»
повідомлення про спростування інформації

Дата розміщення: 23.05.2017 09:54:46
Дата здійснення дії: 24.04.2017
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: Спростування
Вид інформації: Спростування
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 

00476642

Місцезнаходження емітента: 69600, м. Запорiжжя, вул. Луначарсько-
го, 21

Регіон емітента: 2310136700
Номер телефону керівника 
емітента: 

0612793825

Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення
Наступним ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РИБОКОМБІНАТ» (код 00476642) повідомляє, що при розкритті 
особливої інформації 24.04.2017 року у 09:51:14 на сайті http://
stockmarket.gov.ua у повідомленні про припинення емітента шляхом 
злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду було допущено технічну помилку при 
написанні організаційно-правової форми, а саме: 
«20 квітня 2017 року річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ" 
(далі - Товариство) прийняте рішення про припинення шляхом 
перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» (далі - ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РИБОКОМБІНАТ») далі за текстом.
Правильна редакція «20 квітня 2017 року річними загальними зборами 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬ-
КИЙ РИБОКОМБІНАТ" (далі - Товариство) прийняте рішення про 
припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» (далі - ТОВ 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ») далі за текстом.
Спростування розкритої недостовірної інформації було здійснено на 
сайті http://stockmarket.gov.ua 23.05.2017 року, на сайті ПАТ «ЗАПОРІЗЬ-
КИЙ РИБОКОМБІНАТ» http://www.rybocombinat.com.ua/osobliva/ 
23.05.2017 року та опубліковано у №96 Бюлетень «Відомості Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» від 24.05.2017 року.
Розкриття виправленої особливої інформації було здійснено на сайті 
http://stockmarket.gov.ua 23.05.2017 року на сайті ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РИБОКОМБІНАТ» http://www.rybocombinat.com.ua/osobliva/ 23.05.2017 р.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства:
Голова комісії з припинення                  Ігор володимирович Сахнюк

м.п.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво 
"нIКополЬСЬКий 
пIвденнотрУБний 
Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05393108
3. Місцезнаходження 53201 Нiкополь Трубникiв, 91
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05662)2-30-69 (05662)2-30-69

5. Електронна поштова адреса buh1-nptz@ptz-nik.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ptz-nik.com.ua

7. Вид особливої інформації відомості про припинення 
емітента шляхом ліквідації за 
рішенням вищого органу емітента

II. текст повідомлення
Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», що вiдбулися 
19.05.2017р., було прийнято рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ 
ЗАВОД» шляхом лiквiдацiї. Причина прийняття даного рiшення: добровiльна 
лiквiдацiя в порядку, встановленому чинним законодавством України та 
Статуту. За результатами голосування з питання порядку денного про при-
пинення товариства шляхом лiквiдацiї було прийнято рiшення - лiквiдувати 
ПАТ «НПТЗ» з кiлькiстю голосiв «за» - 363 586 700 та кiлькiстю голосiв «про-
ти» - 0. У ПАТ «НПТЗ» кредитори наявнi. За даними рiчної фiнансової 
звiтностi, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом), за 2016 рiк, який 
передував датi ухвалення рiшення про лiквiдацiю: Вартiсть чистих активiв 
Товариства складає (-144 633) тис.грн; сума зобов'язань Товариства стано-
вить 147 639 тис.грн; розмiр власного капiталу складає (-144 633) тис. грн.

Достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його зобов'язаннями, а 
також сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i 
розподiлятиметься мiж акцiонерами, буде визначена пiсля прийняття ви-
мог вiд кредиторiв, проведення оцiнки майна товариства та затвердження 
промiжного лiквiдацiйного балансу.

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 Верченко Дмитро Валерiйович
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.22
(дата)

На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», компанія 
фаноло пропертІС лтд (реєстраційний номер 335480, Респу-
бліка Кіпр) повідомляє про намір придбати пакет акцій ПРИВАТНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ», який 
з урахуванням належних їй та афілійованим особам акцій становитиме зна-
чний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/
або клас акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

ФАНОЛО ПРОПЕРТІС ЛТД

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

ФАНОЛО ПРОПЕРТІС ЛТД

Кількість акцій, які 
ФАНОЛО ПРОПЕРТІС 

ЛТД має намір придбати

Кількість акцій на компанії ФАНОЛО 
ПРОПЕРТІС ЛТД та афілійованих 
особах за наслідками придбання

шт. % простих акцій Найменуван-
ня або П.І.Б. 

шт. % простих 
акцій

шт. % простих 
акцій

шт. % простих акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОР-
СЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ" 
(31886323), акції іменні прості

0 0 0 0 0 26 250 15.0000 26 250 15.0000
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ». 2. Код за ЄДРПОУ: 01273711. 3. Місцезнаходження: 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 2. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (04594) 5-44-05, 6-20-50. 5. Електронна поштова адреса: 
bzbk@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://01273711.
smida.gov.ua/db/xml/irregular/98802. 7. Вид особливої інформації: зміна 
складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення: Рішення про припинення повноважень посадо-
вих осіб, які вказані нижче, прийнято на засіданні наглядової ради Товари-
ства 22.05.2017р. Припинення повноважень посадових осіб виконано на 
підставі протоколу №2 від 22.05.2017р. Посадова особа Падiй Микола 
Олексiйович, яка займала посаду голова правління, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,019%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 12,50 грн. Посадова особа Гуцалюк 
Наталiя Федорiвна, яка займала посаду член правління, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 3,00 грн. Посадова особа Балабаєнко 
Свiтлана Олексiївна, яка займала посаду член правління, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Посадова особа Стахурська Ва-
лентина Iванiвна, яка займала посаду член правління, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Посадова особа Фощан Сергій 
Іванович, яка займала посаду член правління, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 4,00 грн. Усі посадові особи, які припинили свої 
повноваження, перебували на посаді: 2 р. Рішення про обрання посадових 
осіб, які вказані нижче, прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 
22.05.2017р. Обрання посадових осіб виконано на підставі протоколу №3 
від 22.05.2017р. Падiй Микола Олексiйович обрано на посаду голова прав-
ління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,019%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 12,50 грн. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: голова правління ПАТ «Броварський ЗБК». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 50 акцій. Гуцалюк 
Наталiя Федорiвна обрано на посаду член правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,005%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-

мірі 3,00 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
член правління та начальник фінансового вiддiлу ПАТ «Броварський ЗБК». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 12 акцій. Балабаєнко 
Свiтлана Олексiївна обрано на посаду член правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,00 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
член правління та головний бухгалтер ПАТ «Броварський ЗБК». Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Стахурська Валентина 
Iванiвна обрано на посаду член правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член прав-
ління та начальник арматурного цеху ПАТ «Броварський ЗБК». Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Фощан Сергій Іванович 
обрано на посаду член правління. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4,00 грн. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член правління 
та начальник формовочних цехів №1 та №2 ПАТ «Броварський ЗБК». Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 16 акцій. Строк, на який 
обрані посадові особи Товариства: 3 р. У зв’язку зі зміною типу Товариства, 
рішення про припинення повноважень головного бухгалтера прийнято го-
ловою правління 22.05.2017р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі наказу №154к від 22.05.2017р. Посадова особа Бала-
баєнко Свiтлана Олексiївна, яка займала посаду головний бухгалтер, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 6 р. 10 міс. Рішення про призначення 
головного бухгалтера прийнято головою правління Товариства 22.05.2017р. 
Призначення повноважень посадової особи виконано на підставі наказу 
№154к від 22.05.2017р. Балабаєнко Свiтлана Олексiївна обрано на посаду 
головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн. Строк, на який набуває 
повноважень особа: до відкликання. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПАТ «Броварський ЗБК». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Посадові особи, які припинили свої повноваження та обрані посадові 
особи, згоди на розкриття паспортних даних не надали та непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

III. підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Голова правління – Падій М.О., 
23.05.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БроварСЬКий Завод ЗалІЗоБетонниХ КонСтрУКцІй»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«шКІряниК» 
(Код ЄДРПОУ 22173327 місцезнаходження: 77202 Івано-Франківська 

обл. м Болехів вул. Петрушевича, буд. 29 (далі Товариство), повідомляє 
про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 27 червня 2017 року о 11.00 год у кабінеті офісу на першому 
поверсі за місцезнаходженням товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 27 червня 2017 
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв., за місцем їх проведення. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
станом на 24 годину - 21 червня 2017 року.

проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово- господарської діяльності 

Товариства за 2015р., 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту правління Товариства.

3. Звіт Наглядової ради за 2015р., 2016 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 

4. Звіт Ревізора за 2015р., 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора по 
річному звіту за 2015р., 2016 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р., 2016 р.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2015р., 2016 р. 
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції. 
Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з доку-

ментами необхідними для прийняття рішень з порядку денного в робочі дні 
з 9 до 12 години в кабінеті офісу на першому поверсі за місцезнаходженням 
Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Бухгалтер 
Юхман Ореста Степанівна.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень з питань порядку денного: www. skiryanic.pat.ua Довідки 
за телефоном 03437 -3-42-96 

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

найменування показника Звітний 
період 2016р.

попередній 
період 2015р.

Усього активів 102409 83276
Основні засоби (первісна вартість) 16125 17086
Довгострокові фінансові інвестиції 0 6600
Запаси 26546 41643
Сумарна дебіторська заборгованість 1990 4792
Грошові кошти та їх еквіваленти 919 2046
Нерозподілений прибуток -42831 -40699
Власний капітал -23756 -21624
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 126165 104900
Чистий прибуток (збитки) 58 -1373
Середньорічна к-сть акцій 118608 118608
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

95 99

наглядова рада

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво «ХолдинГова 
КомпанІя «КиївмІСЬКБУд»

2. Код за ЄДРПОУ 23527052
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, 

вул. МихайлаОмеляновича-Павленка, 4/6
4. Міжміський код та 
телефон, факс

(044) 288 62 52 (044) 280 90 73

5. Електронна поштова 
адреса

gerasimenko@kyivmiskbud.ua

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

https://kmb.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд»вiд 18.05.2017 р. (Протокол 

№1) обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Слончака Воло-
димира Вiкторовича (начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi 
Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради), представника 
територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала 
особа, протягом п’яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень 
з питань землекористування та мiстобудування управлiння правової експертизи 
проектiв рiшень та розпоряджень секретарiату Київської мiської ради; заступник 
начальника вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень 
управлiння правового забезпечення секретарiату Київської мiської ради; начальник 
вiддiлу правової експертизи проектiв рiшень та розпоряджень управлiння право-
вого забезпечення секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника 
управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради; начальник 
управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату 
Київської мiської ради; Голова Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Посадо-
ва особа часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд»вiд 18.05.2017 р. (Протокол 
№1) обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Спасибка 
Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної 
адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено 
особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п’яти рокiв: юрисконсульт, директор 
ТОВ «Ярославiв вал», м. Київ; помiчник голови вiддiлу органiзацiйно-документального 
забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння 
органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови Київської мiської дер-
жавної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської 
мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту 
будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської мiської ради 
(Київської мiської державної адмiнiстрацiї); заступник голови Київської мiської дер-
жавної адмiнiстрацiї; Секретар Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Посадова 
особа часткою в статутному капiталi ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» не володiє.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

2. Найменування посади 
Голова правління-президент Кушнір Ігор Миколайович 22.05.2017

прат «КиївСЬКий Завод 
елеКтротранСпортУ»

особлива інформація 
прат «Київський завод електротранспорту» 

(код ЄДРПОУ 33547233), адреса: 03150 м. Київ, вул. Червоноармій-
ська, 143/2;  тел. (044) 5213606. E-mail: kzavod@meta.ua, ВЕБ-сторінка 
емітента: kzet.zzz.com.ua. відомості про зміну посадових осіб.

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2017 р. 
(Протокол №1/12-17) в зв’язку із закінченням терміну повноважень при-
пинено  повноваження з 15.05.2017р. Генерального директора не-
чипоренка миколи Киририловича, який перебував на посаді з 
15.05.2012 р., цим же Рішенням призначений з 15.05.2017р. строком на 
5 років Генеральним директором нечипоренко микола Киририлович, 
попередня посада: ПрАТ «Київський завод електротранспорту» - Гене-
ральний директор. Вказана посадова особа володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 5 % (72500 акцій, 18125 грн.). не має  непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних.

відомості про змінутипу акціонерного товариства
Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «виГодСЬКий лІСоКомБІнат» Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00274232 Місцезнаходження емітен-
та:  77552,Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт.Вигода, Д.
Галицького,63. Телефон  0347761035 Електронна поштова адреса liljysuk@
ukr.net  Адреса сторінкив мережі інтернет www.uniplyt.com.ua

текст повідомлення:
Дата прийняття рiшення: 27.04.2017р. Найменування уповноваженого 

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР: 18.05.2017р. Повне найменування акцiонерного 
товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Вигодський  
лiсокомбiнат» Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
Приватне акцiонерне товариство «Вигодський лiсокомбiнат»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №96, 24 травня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: приватне 

аКцIонерне товариСтво «фIрма «ХмелЬницЬК-
БУд»

2.Код за ЄДРПОУ: 01269388
3.Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 65-44-45, 65-44-45
5.Електронна поштова адреса: kmbud@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: khmelnytskbud.com
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
ІІ.текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів товариства від 

26.04.2017р. (Протокол № 1 від 26.04.2017р.) прийнято рішення: Змінити 
тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Повне найме-
нування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство 
«Фірма «Хмельницькбуд» Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни: Приватне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» 
Скорочене найменування акціонерного товариства після зміни: ПрАТ «Фірма 
«Хмельницькбуд». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 22.05.2017р.

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

2. Директор Пославський Василь Валентинович 22.05.2017

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

1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента : пУБлIчне 
аКцIонерне товариСтво «рава-рУСЬКий маСлоЗа-
вод». 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00446434. 3. Місцезнахо-
дження емітента: 80300 , Львiвська обл., Жовкiвський р-н, м.Жовква, вул. Л. Укра-
їнки, 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 використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: 00446434.infosite.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: ВIдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв. 2. текст повідомлення.Загальнi збори акцiонерiв 
19.05.2017р. прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: вiдчудження майна; оренда; передача в заставу рухомого i нерухомо-
го майна), гранична сукупна вартiсть яких 3,0 млн грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2550 тис.грн. Спiввiдношення гранич-
ної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 117,65%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 281150 
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
280871 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 280871 шт. , 
«проти» - 0 шт. прийняття рiшення. 3. підпис.3.1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади.
Голова комiсiї з припинення (перетворення) Борис Павло Васильович.

пУБлІчне  
аКцІонерне товариСтво 

«вІнницяоБленерГо»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «вІнницяоБленер-

Го»
2. Код за ЄДРПОУ 00130694
3. Місцезнаходження 21050 м. вінниця вул. магістратська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (0432)52-50-59 (0432)52-50-11
5. Електронна поштова адреса kanc@voe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

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

II. текст повідомлення 
На підставі рішення Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

від 22.05.2017 р. (протокол №22/05/2017 від 22.05.2017 р.):
- обрано Голову Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» – 

Петрикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано особу – відповід-
но до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію 
ПАТ «ВІН НИЦЯОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року – Ки-
ївське представництво ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ», провідний економіст департаменту економіки та фі-
нансів; з 02.01.2013 року по теперішній час – ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОН-
САЛТІНГ», начальник відділу фінансів, директор департаменту еко-
номіки та фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

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

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

2.
Генеральний директор Поліщук А.Л.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 23.05.2017 р.
(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні). 1. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента : пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «рава-рУСЬКий маСлоЗавод». 2. Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ емітента :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 по-
штова адреса емітента: 00446434@emitent.net.ua, vat_rrm@ukr.net. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: 00446434.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi 
про змiну складу посадових осiб емiтента. 2. текст повідомлення. За рiшенням 
загальних зборів акцiонерiв 19.05.2017 р.(дата вчинення дiї 19.05.2017) у зв'язку 
iз затвердженням Статуту в новiй редакцiї припинено: 1)повноваження Голова 
комiсiї з припинення (перетворення) Борис Павло Васильович, володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.00035% на суму 1.05 грн; 2) повноваження член 
комiсiї з припинення (перетворення) Кудрявцева Тетяна Iванiвна, акцiями Това-
риства не володiє; 3) повноваження член комiсiї з припинення (перетворення) 
Шаповал Ольга Олексiївна, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00035% на суму 1.05 грн. Вищезазначені особи перебували на посаді 2 роки. 
За рiшенням загальних зборів акцiонерiв 19.05.2017 р. строком на 3 роки обрано: 
1) член Наглядової ради Грисюк Сергiй Анатолiйович , на засіданні Наглядової 
ради 19.05.2017 р. обраний Головою Наглядової ради, володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 98.29305% на суму 294879.90 грн, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - директор ТзОВ «Радивилiвмолоко», посадова особа 
є акцiонером; 2) член Наглядової ради Шаповал Ольга Олексiївна, володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00035% на суму 1.05 грн, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПАТ «Рава-Руський 
маслозавод», посадова особа є акцiонером; 3) член Наглядової ради Ковальчук 
Олександр Анатолiйович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00525% 
на суму 15.75 грн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - зав.
складом ПАТ «Рава-Руський маслозавод», посадова особа є акцiонером. За 
рiшенням загальних зборів акцiонерiв 19.05.2017 р. строком на 5 років обрано: 
1) член Ревiзiйної комiсiї Солонюк Iнна Михайлiвна, на засіданні Ревізійної комісії  
19.05.2017 р. обрана Головою Ревізійної комісії, акцiями Товариства не володiє, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер  ТзОВ 
«Радивилiвмолоко»; 2) член Ревiзiйної комiсiї Кудрявцева Тетяна Iванiвна, акцiями 
Товариства не володiє, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрист 
ТОВ «Радивилiвмолоко»; 3) член Ревiзiйної комiсiї Данильчук Роман Дмитрович, 
акцiями Товариства не володiє, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - юрист ТзОВ «Радивилiвмолоко». За рiшенням загальних зборів акцiонерiв 
19.05.2017 р. на строк -  до моменту переобрання, обраний Директором Борис 
Павло Васильович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00035% на 
суму 1.05 грн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова 
правлiння, Голова комiсiї з припинення(перетворення) ПАТ «Рава-Руський мас-
лозавод». Всі вищезазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних 
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 3. під-
пис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. 3.2. Найменування посади Голова комiсiї з припинення (перетво-
рення) Борис Павло Васильович. 
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«СервIСна КомпанIя «УКрГаЗ-СервIС»

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 ТОВАРИ-
СТВО «СЕРВIСНА КОМПАНIЯ «УКРГАЗ-СЕРВIС»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
24594406; 3. Місцезнаходження: 03028 Київ вул. Ак. Писаржевського, 8; 4. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-19-17, 501-19-17; 5. Електронна 
поштова адреса: ukrgaz_s@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://24594406.smіda.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифі-
кати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення 
1). Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 19.05.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: річні загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів 
із зазначенням, зокрема, їх характеру: продаж приладів обліку використан-
ня газу, а також послуги щодо встановлення та обслуговування таких при-
ладів; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення: ринкова вартість послуг, що 
будуть предметом правочину станом на дату прийняття рішення не визна-
чалась та залежить від виду і обсягу послуг, які будуть предметом право-
чину на дату їх укладання; Гранична сукупність вартості правочинів: 500 
тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 567,2 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 88,15233%; Загальна кількість голосуючих 
акцій: 2460; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах: 2460; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 2460; Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення: немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Генеральний директор Ярошевич В.М. 22.05.2017

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 ТОВАРИ-
СТВО «СЕРВIСНА КОМПАНIЯ «УКРГАЗ-СЕРВIС»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
24594406; 3. Місцезнаходження: 03028 Київ вул. Ак. Писаржевського, 8; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-19-17, 501-19-17; 5. Електро-
нна поштова адреса: ukrgaz_s@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://24594406.smіda.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифі-
кати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів 19.05.2017р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі протоколу рішення №1 у зв'язку із закінченням терміну 
повноважень на який було обрано посадову особу. Посадова особа Баби-
ченко Михайло Владиславович (згоди на оприлюднення паспортних даних 
не надано), яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припи-
нила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 18%, 
що складає 54000.00рн або 540 простих акцій. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
19.05.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу 
рішення №1 з метою переобрання посадової особи на новий термін повно-
важень. Бабиченко Михайло Владиславович (згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надано) обрано на посаду Ревізор акціонерного то-
вариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 18%, що складає 
54000.00рн або 540 простих акцій. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iнші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Ревізор акціонерного 
товариства - ПрАТ «СК «УКРГАЗ-СЕРВIС», ТОВ «Техномет Iнтернешнл», 
Заступник директора. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Генеральний директор Ярошевич В.М. 22.05.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«трУСКавецЬКУрорт»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Трускавецькурорт»

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)60000 (03247)60002
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.truskavetskurort.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента 

прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Трускавецькурорт» від 19.05.2017 р, Протокол №1.

Посадова особа Лужецька Лариса Євгенівна, яка займала посаду Ре-
візора Товариства, припинила повноваження. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0% 
(0 шт.) Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.08.2014 р. 
по 19.05.2017 р. 

Посадова особа Якубенко Павло Павлович, обрана на посаду члена 
Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, на 
який призначено особу: з 19.05.2017 р. 

до дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припи-
нення повноважень. Посадова особа є акціонером Товариства. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової 
ради ЗАТ «Трускавецькурорт».

Посадова особа Якубенко Володимир Павлович, обрана на посаду 
члена Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, 
на який призначено особу: з 19.05.2017 р. до дня прийняття загальними 
зборами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова осо-
ба є акціонером Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ «КП «Укрбудшляхмашсер-
віс».

Посадова особа Дацько Роман Михайлович, обрана на посаду члена 
Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, на 
який призначено особу: з 19.05.2017 р. до дня прийняття загальними збо-
рами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є 
представником акціонера - Об'єднання профспілок Львівщини. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління 
ПрАТ «Львівтурист».

Посадова особа Шклярук Ігор Анатолійович, обрана на посаду члена 
Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Строк, на 
який призначено особу: з 19.05.2017 р. до дня прийняття загальними збо-
рами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є 
представником акціонера - ТОВ «ПоліІнвестГрупп». Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «ПоліІнвест-
Групп».

Посадова особа Український Вадим Євгенович, обрана на посаду чле-
на Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5 шт. Строк, на 
який призначено особу: з 19.05.2017 р. до дня прийняття загальними збо-
рами акціонерів рішення про припинення повноважень. Посадова особа є 
акціонером Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: віце-президент ДП «НАЕК»Укренергоатом».

Посадова особа Лужецька Лариса Євгенівна, обрана на посаду Ревізо-
ра Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0% (0 шт.) Строк, на який при-
значено особу: з 19.05.2017 р. по 19.05.2020 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: начальник ревізійного відділу 
ПрАТ «Трускавецькурорт».

Звільнені та обрані пoсадові особи непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немають. Інформація про паспортні дані відсутня 
оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Генеральний директор Жданов в.м.
19.05.2017 р.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «транС-вIСмоС»; 2. Код за ЄДРПОУ: 32453637; 
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ вул. Кирилівська, 160; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (044) 467-56-70, 467-56-71; 5. Електронна поштова 
адреса: str@tvm.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: http://tvm.com.ua/
ua/about/publіc.php; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог 
глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

акціонерів 19.05.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на підставі Протоколу №18 у зв'язку із закінченням терміну повноважень 
на який обиралась Наглядова рада. Повноваження посадової особи, яка 
займала посаду Голови Наглядової ради Назаренка Сергія Миколайовича 
(згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), припинено. Акціями 
товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
3 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів 19.05.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на підставі Протоколу №18 у зв'язку із закінченням терміну повноважень 
на який обиралась Наглядова рада. Повноваження посадової особи, яка 
займала посаду Член Наглядової ради Майєра Олександра Олександрови-
ча (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), припинено. Акці-
ями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
3 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів 19.05.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на підставі Протоколу №18 у зв'язку із закінченням терміну повноважень 
на який обиралась Наглядова рада. Повноваження посадової особи, яка 
займала посаду Члена Наглядової ради Яроша Руслана Вячеславовича 
(згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), припинено. Акціями 
товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
3 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів 19.05.2017 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на підставі Протоколу №18 у зв'язку із закінченням терміну повноважень 
Ревізора. Посадова особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕХМАШЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 30530756), представник якого займав посаду Ревізор акціонерно-
го товариства, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 50%, що складає 1846 простих акцій на загальну номіналь-
ну вартість 1846000,00грн. Щодо юридичної особи не приймалось рішення 

про її припинення або банкрутство. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді: 3 роки.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
19.05.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №18 
у зв'язку із переобранням особи на ту саму посаду на новий термін повно-
важень. Назаренка Сергія Миколайовича (згоди на оприлюднення паспорт-
них даних не надано) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Обрана 
посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Техмашекспорт» (04073, м. Київ вул. Кирилівська, 160. Код 
ЄДРПОУ 30530756). Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Iнші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голо-
ва Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВIСМОС».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
19.05.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №18 
у зв'язку із переобранням особи на ту саму посаду на новий термін повно-
важень. Майєр Олександр Олександрович (згоди на оприлюднення паспорт-
них даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Посадова 
особа є представником акціонера - Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Спільне підприємство ВIС-МОС» (Російська Федерація, м. Ульяновськ 
вул. Локомотивна, 106а.). Акціями товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iнші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Член Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВIСМОС» (ЗАТ «ТРАНС-ВIСМОС»), 
Голова Ради Директорів ТОВ «СП ВIС-МОС».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 19.05.2017р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №18 у зв'язку із пере-
обранням особи на ту саму посаду на новий термін повноважень. Ярош Руслан 
Вячеславович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) обрано на 
посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера - 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство ВIС-МОС» 
(Російська Федерація, м. Ульяновськ вул. Локомотивна, 106а.). Акціями товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iнші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВIСМОС» (ЗАТ 
«ТРАНС-ВIСМОС»), Генеральний директор ТОВ «СП ВIС-МОС».

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
19.05.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №18 
у зв'язку із переобранням особи на ту саму посаду на новий термін повно-
важень. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕХМАШ-
ЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30530756) обрано на посаду 
Ревізор акціонерного товариства. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 50%, що складає 1846 простих акцій на загальну номінальну вар-
тість 1846000,00грн. Щодо юридичної особи не приймалось рішення про її 
припинення або банкрутство. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iнші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Ревізор акціонерно-
го товариства ПрАТ «ТРАНС-ВIСМОС». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 1846шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Генеральний Директор Загородній О.А. 22.05.2017

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «трУСКавецЬКУрорт»

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл,  м. Трускавець,  бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)60000, (03247)60002
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.truskavetskurort.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину:19.05.2017 р.;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» від 19.05.2017 р.;

Предмет правочину: оренда  нерухомого майна Товариства:
1. Майновий комплекс будівлі котельні загальною площею 189 кв.м. 

(балансова вартість 4610169,36 грн) на вул. Шевченка, 40 в м. Трускавці 
Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова 
вартість 3266679,14 грн) строком 35 місяців.

2. Майновий комплекс будівлі котельні загальною площею 1322,4 кв.м. 
(балансова вартість 1423904,73 грн) на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці 
Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова 
вартість 1208743,45 грн) строком 35 місяців.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства становить 10509,5 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 860309 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 1,2216%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1748277 шт. ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:1745231 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

1745231;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 

передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: відсутні.

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

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

Генеральний директор Жданов в.м. 19.05.2017 р.
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЗаКарпаттяоБленерГо»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне товари-

Ство «ЗаКарпаттяоБленерГо» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00131529, 
3. Місцезнаходження: 89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83, 
5. Електронна поштова адреса: kanc@uz.energy.gov.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.energo.uz.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 

22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною 
типу Товариства припинено повноваження з 22.05.2017р.: 

генерального директора ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Петрова Вiктора 
Володимировича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% 
(0.00 грн.). Строк перебування на посадi – 4 (чотири) роки. 

члена дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Мартинюка Артема 
Андрiйовича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% 
(0.00 грн.). Строк перебування на посадi – 5 (п’ять) рокiв. 

члена дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Онисько Ольги Iванiвної. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00001 % (2,50 грн.). Строк 
перебування на посадi – 6 (шiсть) рокiв. 

члена дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Бiлака Олександра Олек-
сандровича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,002 % (750,00 
грн.). Строк перебування на посадi – 6 (шiсть) рокiв. 

члена дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Ванюшкiна Олега. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк перебуван-
ня на посадi – 6 (шiсть) рокiв. 

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 
22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною 
типу Товариства обрано з 23.05.2017р.: 

генеральним директором ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Петрова Вiктора 
Володимировича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% 
(0.00 грн.). Строк, на який обрано особу – до 22.05.2020 р. Посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:

22.05.2012 р. – член дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго», перший за-
ступник генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;

30.11.2012 р. по теперiшнiй час – генеральний директор ПАТ «Закар-
паттяобленерго».

членом дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Мартинюка Артема. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк, 
на який обрано особу – до 22.05.2020 р.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. – член дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго», директор з 

енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
11.02.2013 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобл-

енерго», перший заступник генерального директора – директор з енерго-
збуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».

членом дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Онисько Ольгу. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента 0,00001 % (2,50 грн.). Строк, на який 
обрано особу – до 22.05.2020 р.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобл-

енерго», директор з економiки та фiнансiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
членом дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Бiлака Олександра 

Олександровича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,002 % 
(750,00 грн.). Строк, на який обрано особу – до 22.05.2020 р.Посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:

22.05.2012 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобл-
енерго», заступник генерального директора – технiчний директор ПАТ 
«Закарпаттяобленерго».

членом дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Ванюшкiна Олега 
Євгенiйовича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00 % 
(0,00 грн.). Строк, на який обрано особу – до 22.05.2020 р.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобл-

енерго», головний бухгалтер ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Усі посадові особи не мають непогашених судимостей за корисливі та 

посадові злочини, та не надали згоду на розкриття паспортних даних.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор Петров Вiктор Володимирович

пУБлІчне  
аКцІонерне товариСтво  

«проеКтно-теХнолоГІчний ІнСтитУт 
«КиїворГБУд»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування: публічне акціонерне товариство 
«проектно-технологічний інститут «Київоргбуд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-

Павленка, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00; 

590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.

kiev.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
2. Текст повідомлення: Згідно рішення засідання наглядової ради ПАТ 

«ПТІ «Київоргбуд» від 18.05.2017р. (Протокол № 18/05-17) головою на-
глядової ради ПАТ ПТІ «Київоргбуд» обрано Бойко Ігоря Івановича.

Бойко І.І. акціонер, володіє пакетом простих іменних акцій Товариства 
у розмірі 0,000064 %, згоди на розкриття інформації про паспортні дані не 
надав. Протягом останніх п’яти років займав посади радника Глави пред-
ставництва та радника генерального директора з енергетичних питань. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голову 
наглядової ради згідно п. 10.1 Статуту Товариства обрано на строк до на-
ступних річних Загальних зборів.

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

Голова правління  Н.Пустовойт

приватне аКцIонерне товариСтво 
«рIвненСЬКий райаГроХIм»

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

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

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

СТВО «РIВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ» 
2. Код за ЄДРПОУ 05490575 
3. Місцезнаходження 33018, Рiвне, Курчатова, 18
4. Міжміський код, телефон та факс 0362 23-50-31
5. Електронна поштова адреса agrohim@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації rivne-rayagrohim.umi.ru; rivnerayagrohim.
wordpress.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства

II. текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «Рiвненський Райагрохiм» 21 квiтня 2017 року (протокол№ 1 вiд 
21 квiтня 2017 року) було прийнято рiшення про змiну типу товариства з 
публiчного на приватне. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 19.05.2017

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ», Повне на-
йменування акцiонерного товариства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РIВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ»

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 Гонгало Валентин Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.05.2017
(дата)
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оголошення про проведення конкурсу  
з відбору суб’єкта оціночної діяльності.

Мета проведення конкурсу – відбір суб’єкта оціночної діяльності для 
визначення ринкової вартості майна пІК «Брама-КонСалтинГ» 
(код за ЄДРПОУ32385630) у справі про банкрутство №911/3848/15.

Місцезнаходження майна та майнових активів - м. Київ, вул. Павлівська, 
буд. 18, Київська обл., місто Фастів, вул. Куйбишева, буд. 13

Балансоутримувач оцінюваного майна та активів – ПІК «Брама-
Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 32385630).

Вимоги до претендентів та перелік документації для участі в конкурсі 
з відбору суб’єкту оціночної діяльності:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за задовільною формою;

- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 

складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде (якщо буде) додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії квалі-
фікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден-
ту Фондом державного майна України;

- інформація про акредитацію суб’єкта оціночної діяльності у фонді 
гарантування вкладів фізичних осіб (необов’язково, бажана);

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до-
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним);

- До конкурсної пропозиції належать відомості щодо ціни (вартості) 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строк виконання робіт (у календарних днях) на умовах оплати вартості 
здійсненої оцінки майна Банкрута - післяплата по результатам реалізації 
майна Банкрута у ліквідаційній процедурі.

- Копії документів завіряються претендентом, який відповідає за їх 
достовірність.

Конкурсна пропозиція претендента повинна подаватися у запечатано-
му конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(у робочих днях).

Розглядатимуться лише такі пропозиції претендентів, в яких термін 
виконання робіт не більше 30 (тридцяти)  робочих  днів.Конкурсна 
пропозиція претендента подається поштою за адресою – 02166, 
м. Київ, вул. Жукова, буд. 45 кв. 86. Конкурсну документацію слід над-
силати не пізніше ніж за 10 днів після виходу оголошення.Конкурсна 
документація подана пізніше встановленого строку, розглядатися не 
буде. 

Ліквідатор ПІК «Брама - Консалтинг» арбітражний керуючий Мен-
чак В.В. 

тел. для довідок - 067 301 09 45.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«вироБниче оБ’Єднання «воСХод»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ВОСХОД», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 
00901695, 1.3.Місцезнаходження: 19401, Черкаська обл., м Корсунь-
Шевченкiвський, вул. Костомарова, 26, 1.4.Міжміський код, телефон та 
факс: (04735) 31426 31701, 1.5.Електронна поштова адреса: 00901695@
at24.com.ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://voshod.at24.com.ua/ , 
1.7. Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

2.текст повідомлення: 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ВОСХОД» 
(протокол № 1/17 вiд 28.04.2017р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 23.05.2017р. 
Повне найменування акцiонерного товариства до змiн: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ВОСХОД». 
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ВОСХОД». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Директор Брижатий Ю.М.

повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне то-
вариСтво «УКраїнСЬКий проеКтно-КонСтрУК-
торСЬКий теХнолоГIчний IнСтитУт лIСової 
промиСловоСтI». 2. Код за ЄДРПОУ: 00276038. 3. Місце знаходження: 
76006, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Максимовича, 14А. 4. Між-
міський код, телефон, факс: (03422) 6-86-50. 5. Електронна поштова адреса: 
info@pkti.pat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: http://www.pkti.pat.ua . 7. Вид осо-
бливої інформації:  відомості про зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення: 
Дата прийняття рiшення: 21.04.2017. Найменування уповноваженого органу 

емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори акціонерів. Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про емітента, що мiстяться в 
ЄДР: 19.05.2017. Повне найменування емітента до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЛIСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI». Повне наймену-
вання емітента пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-
СЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ 
ЛIСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI».

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Хандога В.Й. 

відомості про зміну типу акціонерного товариства
приватне аКцІонерне товариСтво 

«вІнниччина»
(код за ЄДРПОУ 00414150, місцезнаходження: 23056, Вінницька 

область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35; 
електронна адреса par@00414150.pat.ua, власний веб-сайт 

www.00414150.pat.ua; тел. (04341) 32212)
1. Дата вчинення дії (реєстрації): 22.05.2017 року державним реєстра-

тором внесені зміни до відомостей про Товариство в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань.

2. Дата прийняття рішення: 25 березня 2017 року.
3. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відпо-

відне рішення: Річні загальні збори акціонерів товариства.
4. Повне найменування акціонерного товариства до змін: Публічне ак-

ціонерне товариство «Вінниччина».
5. Повне найменування акціонерного товариства після змін: Приватне 

акціонерне товариство «Вінниччина».
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів товариства  

від 25 березня 2017 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного 
товариства з «публічного» на «приватне», а саме Приватне акціонерне 
товариство «Вінниччина».

Директор Людковський В.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що він несе відповідальність згідно із 
законодавством.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Івано-франКІвСЬКий арматУрний Завод»

повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство  
«Івано-франківський арматурний завод». 2. Код за ЄДРПОУ: 00218271. 
3. Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 
буд. 229. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 77-53-60. 5. Електро-
нна поштова адреса: mail@ifaz.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://ifaz.com.ua/ .7. Вид особливої інформації:  відомості про зміну типу 
акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення: 
Дата прийняття рiшення: 27.04.2017. Найменування уповноваженого 

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори акціонерів. 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про емітента, 
що мiстяться в ЄДР: 19.05.2017. Повне найменування емітента до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ АРМА-
ТУРНИЙ ЗАВОД». Повне найменування емітента пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗА-
ВОД».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Голова Правління Шилюк С.В.
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річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товари-
ство «ТС», 32435471, вул.Польова, буд.1, с.Чернилява, Яворівський, 

Львівська, 81030, (032) 298-97-97
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.05.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://zat_tc.bfg.lviv.ua/

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«тС»

приватне аКцІонерне товариСтво «лаУра» 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 червня 
2017 р. за місцезнаходженням Товариства: м. черкаси, вул. в‘ячеслава 
чорновола, 114/42, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 25 червня 2017 р. з 14-30 год. до 14-55 год. 
Початок зборів: 25 червня 2017 о 15-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 20.06.2017 р.
проеКт порядКУ денноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвер-
дження регламенту зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування на загальних зборах Товариства. 

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2017 рік та їх затвердження.

4. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 р. та його затвердження.
5. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товари-

ства станом на 31.12.2016 р. та їх затвердження.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.
7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8. Вибори Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
10. Вибори Ревізійної комісії Товариства.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 46,8 46.1
Основні засоби 25,3 27.2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 7,4 6.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,1 12
Нерозподілений прибуток -24,5 -18.4
Власний капітал 9,8 15.9
Статутний капітал 0,8 0.8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 37,0 30.2
Чистий прибуток (збиток) -6,1 -15.9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 660 1 660
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) 10 12

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em22797915.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликан-
ня загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. В‘ячеслава 
Чорновола, 114/42, офіс 2, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор Таранова 
Г.І. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі вне-
сти свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазна-
ченої вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 6
2. ПРАТ АТП 16329 11
3. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
11

4. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 10
5. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 10
6. ПІК БРАМА-КОНСАЛТИНГ 22
7. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
16

8. ПРАТ ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 17
9. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВОСХОД 22

10. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 18
11. ПРАТ ВІННИЧЧИНА 22
12. ПРАТ ГОРИЗОНТ 6
13. ПАТ ДАВИДІВ 3
14. ПАТ ДІВІ БАНК 6
15. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 9
16. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 12
17. ПРАТ ЄВРО-М-ТРАНС 16
18. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 21
19. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 12
20. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 11
21. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 15
22. ПАТ ЗАВОД АРТЕММАШ 5
23. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7» 14
24. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 22
25. ПРАТ ІНТЕРФЕЙС 6
26. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 16
27. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 17
28. ПРАТ ЛАУРА 23
29. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

10

30. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД 5
31. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД 7
32. ПАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД 8

33. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС» 3
34. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД 13
35. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД 15
36. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 4
37. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 12
38. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

«КИЇВОРГБУД»
21

39. ПАТ ПРОМІНЬ 5
40. ПАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 18
41. ПАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 18
42. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 21
43. ПРАТ СЕРВІСНА КОМПАНІЯ УКРГАЗ-СЕРВІС 19
44. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 20
45. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 19
46. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 20
47. ЗАТ ТС 23
48. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ
9

49. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО

14

50. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО

14

51. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

22

52. ПРАТ УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 7
53. ПРАТ УНІВЕРСАМ-2 15
54. ФАНОЛО ПРОПЕРТІС ЛТД 15
55. ПРАТ ФІРМА ХМЕЛЬНИЦЬКБУД 18
56. ВАТ ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ 5
57. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ КИЇВМІСЬКБУД 17
58. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17154
3

59. ПРАТ ШКІРЯНИК 17
60. ПАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 12
61. ПАТ ЮЖЕНЕРГОБУД 11
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17096
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
23.05.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
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  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          
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     Прізвище, ім’я та по-батькові
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     Вид платежу                                             Сума
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                                                  Всього

21676262

322669

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

Поточний рахунок 
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