
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

11.05.2017  м. Київ  № 291

Про внесення змін до 
рішення Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 
05 лютого 2013 року № 131

Зареєстровано у 
Міністерстві юстиції 

України 31 травня 2017 
року за № 680/30548

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», частини деся-
тої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до додатка 3 до рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 
2013 року № 131 «Про порядок подання та розміщення 
інформації в загальнодоступній інформаційній базі да-
них Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними па-
перами та фондовими біржами», зареєстрованого в Мі-

ністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за 
№ 320/22852 (із змінами), виклавши його в новій редак-
ції, що додається.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 291 від 11.05.2017 р. 
Рішення Комісії № 438–441 від 13.06.2017 р. 
Рішення Комісії № 446, 447 від 13.06.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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Додаток 3
до рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
05 лютого 2013 року № 131
(в редакції рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 11 травня 2017 року 
№ 291)
(пункт 2)

Інформація про цінні папери та інші фінансові 
інструменти, які знаходяться в біржовому 

списку організатора торгівлі
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
Найменування організатора торгівлі
Дата, станом на яку складено дані
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового 
інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент
Найменування емітента фінансового інструменту
Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржо-
вого контракту з цінними паперами інститутів спільного 
інвестування)
Класифікація фінансового інструменту 1

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера 
або код іншого фінансового інструменту (для опціонів 
інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - ре-
єстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, 
"c" - серія опціону)
Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2

Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - дру-
гий рівень лістингу, "0" - позалістингові
Біржовий курс цінного папера
Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів 
на купівлю цінних паперів або інших фінансових 
інструментів
Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів 
на продаж цінних паперів або інших фінансових інстру-
ментів
Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть 
участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - 
так, "0" - ні
Останнє розраховане протягом торговельного дня 
значення поточної ціни цінного папера
Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифі-

кація фінансових інструментів» Системи довідників та 
класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифі-
кація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік 
та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Заступник директора 
департаменту регулювання 
діяльності торговців 
цінними паперами та 
фондових бірж І. Барамія

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
13.06. 2017  м. Київ № 438

Про затвердження Перелі-
ку документів, що мають 
бути подані ліцензіатом 
після відкликання банків-
ської ліцензії, для подо-
вження провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) та порядку 
їх подання до Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Відповід-
но до статей 2, 5 Закону 
України «Про спрощення 
процедур реорганізації та 
капіталізації банків»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перелік документів, що мають бути по-

дані ліцензіатом після відкликання банківської ліцензії, 
для подовження провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) та порядок їх 
подання до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, що додається. 

2. Департаменту інформаційних технологій (Фомен-
ку Є.С.) забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку. 

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Панченка О.С. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку
13.06.2017 року № 438

Перелік документів, що мають бути подані 
ліцензіатом після відкликання банківської 

ліцензії, для подовження провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) та порядок їх подання 
до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку
1. У разі якщо банк на момент відкликання банківської 

ліцензії має ліцензію(ї) на провадження окремого(их) 
виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку 
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(ринку цінних паперів), яку(і) він має намір здійснювати 
після відкликання банківської ліцензії, такий банк (юри-
дична особа) не пізніше 15 днів після державної реєстра-
ції змін до відомостей, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, пов'язаних з припиненням 
провадження ним банківської діяльності, зобов'язаний 
подати до Комісії разом із супровідним листом такі доку-
менти: 

1) витяг із торговельного, банківського, судового реє-
стру або інший офіційний документ, що підтверджує реє-
страцію іноземної юридичної особи в державі, у якій за-
реєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

Подається ліцензіатом щодо іноземної юридичної осо-
би - власника ліцензіата, який володіє 5 і більше відсо-
тками статутного капіталу ліцензіата та всіх іноземних 
юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосе-
редкований контроль щодо ліцензіата;

2) копію рішення загальних зборів про припинення 
здійснення банківської діяльності без припинення юри-
дичної особи та подовження провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
засвідчену ліцензіатом;

3) інформацію у довільній формі щодо дати державної 
реєстрації нової редакції статуту ліцензіата із зазначен-
ням усіх положень статуту, засвідчену ліцензіатом;

4) копію рішення про створення відокремленого під-
розділу ліцензіата, надання зазначених повноважень ді-
ючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та 
копію затвердженого в установленому порядку положен-
ня про його відокремлений підрозділ згідно з установле-
ними вимогами, засвідчені ліцензіатом;

Зазначені документи подаються ліцензіатом у разі на-
явності відокремленого підрозділу ліцензіата, що прова-
дить або має намір провадити відповідні види діяльності;

5) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотогра-
фію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату 
народження, серію і номер паспорта, дату видачі та на-
йменування органу, що його видав, реєстрацію місця 
проживання, інформацію про громадянство, засвідчені 
підписом фізичної особи.

Подаються ліцензіатом щодо фізичної особи - власни-
ка ліцензіата, який володіє 5 і більше відсотками статут-
ного капіталу ліцензіата та всіх осіб, через яких здійсню-
ватиметься опосередкований контроль щодо ліцензіата, 
у тому числі іноземців;

6) аудиторський висновок (звіт незалежного аудито-
ра), складений на підставі фінансової звітності ліцензіа-
та щодо фінансового стану ліцензіата за результатами 
календарного року та звітного періоду, якщо в такому пе-
ріоді відбулось збільшення статутного капіталу ліцензіа-
та, що передують даті подання супровідного листа та до-
кументів, з доданням копій відповідних документів банку, 
що підтверджують сплату статутного капіталу (крім ви-
падку збільшення статутного капіталу за рахунок прибут-
ку, реінвестиції дивідендів).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
можуть надавати тільки аудиторські фірми, уключені до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, що ведеться Комісією.

7) копію декларації про майновий стан та доходи з від-
міткою контролюючого органу про її отримання (надаєть-
ся за ту кількість років, яка є необхідною для підтвер-
дження достатності власних коштів), засвідчену 
ліцензіатом (достатність власних коштів застосовується 
у розумінні Порядку та умов видачі ліцензії на прова-
дження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення лі-
цензії, затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 
№ 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 54/23386 (зі змінами) (далі – Порядок та 
умови)).

У разі відсутності таких документів подаються копії до-
кументів, що підтверджують майновий стан, наявність 
власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи, зо-
крема інформація у довільній формі про джерела похо-
дження власних коштів.

Зазначені документи подаються ліцензіатом щодо фі-
зичної особи - власника істотної участі, який має пряме 
володіння у статутному капіталі ліцензіата та всіх осіб, 
через яких здійснюватиметься опосередкований конт-
роль щодо ліцензіата;

8) для фізичних осіб - іноземців:
інформацію податкового органу країни про суми дохо-

дів і сплачених податків за період, за який подано подат-
кові декларації (декларації про доходи), та копію такої 
декларації з відміткою цього органу про її отримання (на-
дається за ту кількість років, яка є необхідною для під-
твердження достатності власних коштів) (достатність 
власних коштів застосовується у розумінні Порядку та 
умов);

письмове запевнення про неможливість подання ін-
формації податкового органу країни про суми доходів і 
сплачених податків за період, за який подано податкові 
декларації (декларації про доходи), якщо законодав-
ством країни проживання фізичної особи - іноземця не 
передбачено її отримання.

Подається ліцензіатом щодо фізичної особи - інозем-
ця - власника істотної участі, який має пряме володіння у 
статутному капіталі ліцензіата та всіх осіб, через яких 
здійснюватиметься опосередкований контроль щодо лі-
цензіата;

9) копію аудиторського висновку (звіту незалежного 
аудитора) аудитора іноземної держави про фінансовий 
стан іноземної юридичної особи - власника з істотною 
участю у ліцензіаті на кінець останнього повного кален-
дарного року (у разі наявності) та за звітний період, що 
передує даті подання супровідного листа та документів з 
питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відпо-
відності законодавству держави, у якій зареєстрована 
юридична особа, та встановленим вимогам положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку;

оцінки фінансового стану та платоспроможності за 
розрахунками показників, що установлені законодав-
ством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському ви-
сновку (спроможність забезпечити погашення своїх 
зобов'язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Подається ліцензіатом щодо іноземної юридичної осо-
би - власника з істотною участю, який має пряме воло-
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діння у статутному капіталі ліцензіата та всіх осіб, через 
яких здійснюватиметься опосередкований контроль 
щодо ліцензіата;

10) аудиторський висновок (звіт незалежного аудито-
ра), складений на підставі фінансової звітності юридич-
ної особи - власника з істотною участю у ліцензіаті, що 
підтверджує фінансовий стан такого власника за остан-
ній звітний рік (у разі наявності) та за звітний період, що 
передує даті подання супровідного листа та документів.

Подається ліцензіатом щодо юридичної особи - влас-
ника з істотною участю, який має пряме володіння у ста-
тутному капіталі ліцензіата та всіх осіб, через яких здій-
снюватиметься опосередкований контроль щодо 
ліцензіата;

11) анкету щодо ділової репутації членів органів управ-
ління юридичної особи, головного бухгалтера та керівни-
ка служби внутрішнього аудиту (оформлюється відповід-
но до Додатку 4 до Порядку та умов).

Подається ліцензіатом щодо:
особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження од-

ноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені 
головою та членами колегіального виконавчого органу), 
голови та членів наглядової ради власників з істотною 
участю у ліцензіаті, які мають пряме володіння у статут-
ному капіталі ліцензіата, та всіх осіб, через яких здійсню-
ватиметься опосередкований контроль;

особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження од-
ноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені 
головою та членами колегіального виконавчого органу), 
керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та го-
ловного бухгалтера ліцензіата;

12) анкету щодо ділової репутації фізичної особи - 
власника з істотною участю у ліцензіаті та всіх осіб, че-
рез яких здійснюватиметься опосередкований контроль 
за ліцензіатом (оформлюється відповідно до Додатку 5 
до Порядку та умов);

13) анкету щодо ділової репутації юридичної особи - 
власника з істотною участю у ліцензіаті та всіх осіб, че-
рез яких здійснюватиметься опосередкований контроль 
за ліцензіатом, та юридичної особи, яка є членом вико-
навчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) 
у власника з істотною участю у ліцензіаті (оформлюєть-
ся відповідно до Додатку 6 до Порядку та умов).

Подається щодо юридичної особи - власника з істот-
ною участю, який має пряме володіння у статутному ка-
піталі ліцензіата, та щодо всіх осіб, через яких здійсню-
ватиметься опосередкований контроль, а також щодо 
юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/
або наглядової ради (у разі створення) у власників з іс-
тотною участю у ліцензіаті, які мають пряме володіння у 
ліцензіаті, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься 
опосередкований контроль;

14) засвідчені ліцензіатом копії фінансової звітності за 
рік та квартал, що передує даті подання документів, а 
саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у влас-
ному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за 
період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих об-
лікових політик та інші пояснення.

У разі якщо після закінчення останнього звітного пері-
оду пройшло більше місяця до дати подання документів, 

така звітність має бути доповнена стислим звітом про фі-
нансовий стан; стислим звітом про сукупні доходи; стис-
лим звітом про зміни у власному капіталі; стислим звітом 
про рух грошових коштів; вибірковими окремими пояс-
нювальними примітками, складеними на останній кален-
дарний день місяця, який передує цій даті.

Якщо в поточному році відбулися зміни у статутному 
капіталі ліцензіата для забезпечення виконання вимог 
стосовно відповідності статутного капіталу, ліцензіат по-
дає копії зазначеної фінансової звітності за квартал та за 
потреби має право подати ці документи на дату, якій пе-
редує дата подання супровідного листа та документів;

15) довідку щодо особи, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку (крім власника ліцензіата та ке-
рівника ліцензіата), із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові та стажу трудової діяльності на посаді головно-
го бухгалтера або бухгалтера (для фізичної особи) або 
найменування, коду за ЄДРПОУ юридичної особи та 
прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпо-
середньо здійснює ведення бухгалтерського обліку лі-
цензіата (для юридичної особи, на яку покладено веден-
ня бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії 
кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгал-
терського обліку професійних учасників фондового рин-
ку щодо такої особи, засвідчені ліцензіатом;

16) засвідчені ліцензіатом копії документів, що під-
тверджують його право користування нежитловим при-
міщенням за місцезнаходженням, у якому буде провади-
тись (провадиться) професійна діяльність на фондовому 
ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений 
ліцензіатом, з доданням акта приймання-передавання 
цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із 
зазначенням його розміру) та/або повідомлення у до-
вільній формі щодо права власності на нежитлове при-
міщення за місцезнаходженням, у якому буде провади-
тись (провадиться) професійна діяльність на фондовому 
ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначен-
ням його розміру)).

Подаються щодо ліцензіата, його відокремленого під-
розділу та спеціалізованого структурного підрозділу;

17) засвідчену ліцензіатом копію затвердженої органі-
заційної структури ліцензіата з доданням відомостей 
щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких 
безпосередньо здійснюють окремі види професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) 
(оформлюється відповідно до Додатку 14 до Порядку та 
умов);

18) засвідчену ліцензіатом довідку у довільній формі 
про наявність обладнання та програмного комплексу, 
який забезпечить виконання вимог, установлених Комісі-
єю, зокрема подання адміністративних даних та інфор-
мації у вигляді електронних документів із застосуванням 
електронного цифрового підпису (із зазначенням назви 
такого комплексу);

19) копії внутрішніх положень ліцензіата, що визнача-
ють порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) 
та систему управління ризиками, засвідчені ліцензіатом.

2. У супровідному листі ліцензіат зазначає у довільній 
формі інформацію щодо всіх наявних у нього ліцензій на 
провадження окремого виду професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів): серію, номер та 
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дату видачі ліцензії (за наявності), та/або дату і номер 
рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження від-
повідного виду професійної діяльності на фондовому 
ринку, а також перелік всіх документів, що подаються.

Супровідний лист та документи мають бути складені 
державною мовою, підписані керівником та мати дату 
підписання.

Супровідний лист та документи ліцензіат надає до за-
гального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомен-
дованим листом).

На дату подання до Комісії супровідного листа та до-
кументів строк подання документів, оформлених згідно з 
додатками до Порядку та умов, довідок від органів дер-
жавної влади не може перевищувати два місяці з дати 
підписання або складання. Строк подання документів 
щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників 
юридичної особи не може перевищувати шість місяців з 
дати нотаріального засвідчення відповідних документів 
за місцем видачі.

У документах, що надаються згідно з цим Переліком 
та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути 
пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому 
порядку.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцен-
зіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, уста-
новлених законами), то ліцензіат повинен надати копію 
документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, наве-
деної у супровідному листі та документах, поданих до 
Комісії.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи 
або фізичної особи - іноземця, які складені іноземною 
мовою або видані органом іноземної держави, мають су-
проводжуватися перекладом на державну мову, засвід-
ченим нотаріально. Документи, що видані органом іно-
земної держави, мають бути засвідчені нотаріально за 
місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України.

Якщо окремі документи, передбачені цим Переліком, 
не можуть бути представлені іноземною юридичною осо-
бою або фізичною особою - іноземцем, надається пись-
мове запевнення (у довільній формі) про відсутність у 
законодавстві відповідної держави вимог щодо отриман-
ня таких документів.

3. У разі ненадходження в установлений строк доку-
ментів, передбачених цим Переліком, раніше видана(і) 
ліцензія(ї) підлягає(ють) анулюванню.

4. У разі наявності у ліцензіата ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяль-
ності із зберігання активів пенсійних фондів зазначена 
ліцензія підлягає анулюванню.

5. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання 
ліцензій подані документи юридичній особі не поверта-
ються.

6. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскар-
жено у судовому порядку.

Директор департаменту  І. Устенко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
13.06.2017  м. Київ  №439 

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 

На виконання постанови старшого слідчого з ОВС 1-го 
відділу розслідування кримінальних проваджень слідчо-
го управління фінансових розслідувань Офісу великих 
платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової 
міліції Миколаєвського Б.А. від 24.05.20107 року, вине-
сеної в ході досудового розслідування за 
№32015100110000351 від 30.11.2015 року, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 14.06.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів, емітованих 
Товариствами (перелік додається).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) та депозитарним установам, що здійснюють 
облік прав власності на цінні папери, емітовані 
Товариствами (перелік додається) здійснювати облікові 
операції щодо цінних паперів Товариств (перелік дода-
ється).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно довести до відома депозитарних 
установ, що здійснюють облік прав власності на цінні па-
пери Товариств (перелік додається) у депозитарній сис-
темі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної 
особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.
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9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«13» червня 2017 року 
№ 439

Перелік Товариств, яким з 14.06.2017 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного 

обліку цінних паперів 

№ 
з/п

Ідентифі-
каційний 

код 
юридич-
ної особи

 Найменування товариства

1 33831868 Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«Capital Partners Real Estate Fund» 
недиверсифікованого виду закритого 
типу (код за ЄДРІСІ 233660) ТОВ 
«Компанія з управління активами 
«Старпром-Капітал»

2 33831868 Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«Кредитпром-Інвест» недиверсифікова-
ного виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 
233295) ТОВ «Компанія з управління 
активами «Старпром-Капітал»

3 35918704 ПАТ «Закритий недевірсифікований 
венчурний корпоративний інвестиційний 
фонд «Капітал Інвест»

4 37500377 ПАТ «Закритий недевірсифікований 
венчурний корпоративний інвестиційний 
фонд «Сертеза»

5 35677371 Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
недиверсифікованого виду закритого 
типу «Еско-інвестиційний» (код за 
ЄДРІСІ 2331048) ТОВ «Компанія з 
управління активами «Еско-Капітал»

6 35677371 Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий інвестиційний фонд «Еско-
Классік» (код за ЄДРІСІ 23300463)  
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Еско-Капітал»

7 35677371 Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий інвестиційний фонд «Еско-
Преміум» (код за ЄДРІСІ 23300342) 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Еско-Капітал»

8 38290733 Пайовий недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд «Фонд Реконструк-
ції та Розвитку» (код за ЄДРІСІ 
23200264) ТОВ «Компанія з управління 
активами «Олімп Ессет Інвестмент»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.06.2017  м. Київ  № 440

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

На виконання постанови старшого слідчого з ОВС 1-го 
ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшого 
лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Б.А. від 
24.05.2017 (вх. № 16168 від 31.05.2017), винесеної в 
межах досудового розслідування за № 32017100110000035 
від 24.03.2017, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 14.06.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих Товариствами (перелік додається).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані Товариствами (пере-
лік додається) здійснювати облікові операції щодо цінних 
паперів Товариств (перелік додається).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери То-
вариств (перелік додається) у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.
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9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку
«13» червня 2017 року № 440

Перелік Товариств, яким з 14.06.2017 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного 

обліку цінних паперів 

№ 
з/п

Ідентифі-
каційний 

код 
юридич-
ної особи

 Найменування товариства

1 36019681 ПАТ «Фінансова компанія «Авангард»
2 37026197 ПАТ «Ліка логістик»
3 38186056 Закритий недиверсифікований 

венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Лемако Інвест» (код за ЄДРІСІ 
23300183) ТОВ «Компанія з управління 
активами «Лемако Ессет Менеджмент»

4 38186056 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Лемако Капітал» (код за ЄДРІСІ 
23300182) ТОВ «Компанія з управління 
активами «Лемако Ессет Менеджмент»

5 38186056 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Континентальний фонд нерухомості» 
(код за ЄДРІСІ 23300180) ТОВ 
«Компанія з управління активами 
«Лемако Ессет Менеджмент»

6 32980628 ПАТ «Фондові технології України»
7 37782275 ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація»
8 38864788 ПАТ «Актив груп консалтинг»
9 05489170 ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр»
10 34508918 ПАТ «Інжбудсервіс»
11 01353054 ПАТ «Управління механізованих робіт 

агробуду»
12 35141110 Закритий недиверсифікований 

венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за 
ЄДРІСІ 2331272) ТОВ «Компанія з 
управління активами «Холдинг Груп»

13 35141110 Закритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «ПІФ» (код за 
ЄДРІСІ 2311208) ТОВ «Компанія з 
управління активами «Холдинг Груп»

14 35141110 Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий інвестиційний фонд «АВК» 
(код за ЄДРІСІ 2331224) ТОВ «Компанія 
з управління активами «Холдинг Груп»

15 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Лайф Сайенс» (код за ЄДРІСІ 2331270) 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Холдинг Груп»

16 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Салман Хайвей» (код за ЄДРІСІ 
2331271) ТОВ «Компанія з управління 
активами «Холдинг Груп»

17 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Імпульс ІІ» (код за ЄДРІСІ 2331259) 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Холдинг Груп»

18 35141110 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Імпульс І» (код за ЄДРІСІ 2331223)  
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Холдинг Груп»

19 35918704 ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест»
20 36756658 ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта»
21 35253259 Закритий диверсифікований пайовий 

інвестиційний фонд «Гарантійні Інвести-
ції» (код за ЄДРІСІ 2311248) ТОВ «Ком-
панія з управління активами «Фінансо-
вий актив»

22 35253259 Закритий диверсифікований пайовий ін-
вестиційний фонд «Розумний капітал» 
(код за ЄДРІСІ 2311249) ТОВ «Компанія з 
управління активами «Фінансовий актив»

23 38404576 Закритий недиверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «Абсолют клуб» 
(код за ЄДРІСІ 23200126) ТОВ «Компа-
нія з управління активами «Абсолют 
капітал»

24 38404576 Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий інвестиційний фонд «Абсо-
лют аргентум» (код за ЄДРІСІ 23300206) 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Абсолют капітал»

25 38404576 Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий інвестиційний фонд «Абсо-
лют аурум» (код за ЄДРІСІ 23300205) 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Абсолют капітал»

26 38404576 Закритий недиверсифікований венчур-
ний пайовий інвестиційний фонд «Абсо-
лют платинум» (код за ЄДРІСІ 23300125) 
ТОВ «Компанія з управління активами 
«Абсолют капітал»

27 38578266 ПАТ «Морітайм сервіс»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
13.06.2017 м. Київ № 441

Щодо усунення порушень 
законодавства на ринку 
цінних паперів та зупинен-
ня внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку 
цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
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зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення емітентами цінних 
паперів (далі - Товариства) вимог статті 40 Закону Украї-
ни «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не-
розкриття регулярної річної інформації на фондовому 
ринку та з метою захисту інтересів інвесторів у цінні па-
пери,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 14.06.2017 внесення змін до системи 

депозитарного обліку щодо цінних паперів, емітованих 
Товариствами (перелік додається), на строк до усунення 
порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариств у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депо-
зитарного обліку цінних паперів Товариств, за виключен-
ням операцій, пов’язаних з спадкуванням, правонаступ-
ництвом та викупом емітентом зазначених цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариств у депозитарній сис-
темі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестицій-
ного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній 
асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (код 
за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів від-
повідних асоціацій інформацію про дане рішення Ко-
місії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення 
копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам, зазна-
ченим у додатку.

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте 
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію 
учасників ринків капіталу та деривативів (код за ЄДРПОУ 
24382704).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

Додаток до Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку
«13» червня 2017 року № 441

Перелік акціонерних товариств, яким з 
14.06.2017 зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку щодо цінних паперів на 

строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ Назва акціонерного товариства 

1 00110208 ПрАТ Добротвірський завод  
"Буддеталь"

2 00292592 ПрАТ Старосамбірський кар'єр
3 00701470 ПАТ Селексплемконецентр
4 00725157 ПАТ Рівненський  

"Облплемселекцентр"
5 00905600 ПрАТ Надибське ремонтне підприємство
6 00907444 ПАТ Скала-Подільська 

сільськогосподарська  
машинно-технологічна станція 

7 00954892 ПАТ Сокальський елеватор
8 00956164 ПАТ Теребовлянський комбінат хлібо-

продуктів
9 01190356 ПАТ Свемон-Волинь 
10 01267917 ПАТ Тернопільський електромеханічний 

завод 
11 02968941 ПрАТ Стохід
12 03569284 ПрАТ Любомльське РТП 
13 05397383 ПрАТ Ядро
14 05455314 ПрАТ Агрошляхбуд
15 05490486 ПАТ Гощанський  

"Райагрохім"
16 05492060 ПрАТ Олеський завод мінеральних вод
17 05496322 ПАТ Клеванський деревообробний 

комбінат
18 05795240 ПрАТ Надзбруччя-Лада 
19 13362118 ПрАТ Готель "Лучеськ"
20 13368894 ПрАТ ПМК "Волиньцукробуд"
21 13796609 ПАТ Галич-Авто
22 19165011 ПрАТ СІм
23 20831654 ПрАТ Лісопереробна фірма  

"Немирів"
24 20852449 ПрАТ Агенство економічної безпеки
25 22347945 ЗАТ Акціонерне товариство інвестицій-

ний "Електрон-фонд"
26 23268076 ПрАТ АРТОР
27 25315029 ПрАТ Дубровицький завод  

"Металіст"
28 30583551 ПрАТ Західно-Український консорціум
29 31416458 ПрАТ Олімп-Центр
30 31965022 ПрАТ Волинський шовковий комбінат 
31 32076175 ПрАТ Прод
32 32758887 ТОВ Фінансова компанія  

"Укрбудінвест"
33 33619868 ПрАТ Євро Медікал Груп
34 33724094 ПрАТ Калина-ЛТД 
35 37584902 ПрАТ Укрзахіденерго
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«13» червня 2017 р. м. Київ № 446

Щодо внесення змін до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку  від 01.06.2017 
№ 409 

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 
81  пункту 6 Положення про Національну комісію з цінних 
паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011 
«Про Національну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку», ч.1 ст.104 Цивільного кодексу України та з метою 
оптимізації діяльності Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 01.06.2017 № 409 «Щодо 
припинення (реорганізації) Центрального територіаль-
ного департаменту Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку  шляхом приєднання до Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку» такі змі-
ни: 

1) пункт 4 викласти в такій редакції: «Призначити  Жу-
паненка Віктора Миколайовича (РНОКПП 2651204016) 
Головою комісії з проведення реорганізації Центрально-
го територіального департаменту Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку шляхом приєднання 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку   (далі – голова комісії з реорганізації).»;

2) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції: 
«Голові комісії з реорганізації Жупаненко В.М.:».

2. Департаменту інформаційних технологій (Є.Фомен-
ко) забезпечити розміщення цього рішення на офіційно-
му веб-сайті НКЦПФР.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити подання рішення Комісії для 
опублікування його в офіційному друкованому виданні 
НКЦПФР.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Керівника апарату О.Сахнацьку.

Голова Комісії Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«13» червня 2017 р. м. Київ № 447

Щодо внесення змін до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку  від 01.06.2017 
№ 410 

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 
81  пункту 6 Положення про Національну комісію з цінних 
паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011 
«Про Національну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку», ч.1 ст.104 Цивільного кодексу України та з метою 
оптимізації діяльності Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 01.06.2017 № 410 «Щодо 
припинення (реорганізації) Західного територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку  шляхом приєднання до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку» такі зміни: 

1) пункт 4 викласти в такій редакції: «Призначити  Са-
вицьку Діану Ігорівну (РНОКПП 2213311507) Головою ко-
місії з проведення реорганізації Західного територіаль-
ного управління Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку шляхом приєднання до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – голо-
ва комісії з реорганізації).»;

2) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції: 
«Голові комісії з реорганізації Савицькій Д.І.:».

2. Департаменту інформаційних технологій (Є.Фомен-
ко) забезпечити розміщення цього рішення на офіційно-
му веб-сайті НКЦПФР.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити подання рішення Комісії для 
опублікування його в офіційному друкованому виданні 
НКЦПФР.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Керівника апарату О.Сахнацьку.

Голова Комісії Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Інформаційні повідомлення та новини 
НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-

ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії 
№436 від 13.06.2017, звіту про досягнення мінімального 
обсягу активів Пайового венчурного недиверсифіковано-
го закритого інвестиційного фонду «СТОЛИЧНИЙ 
АЛЬЯНС» (код ЄДРІСІ – 23300427) ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС» (ІКЮО - 
38490611), визнано Пайовий венчурний недиверсифі-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

кований закритий інвестиційний фонд «СТОЛИЧНИЙ 
АЛЬЯНС» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «РОЯЛ ФІНАНС» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – роз-
порядження № 0336-СІ від 14 червня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно 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 №437 від 13.06.2017, звіту про досягнення 
мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ «АВІОР» (код ЄДРІСІ – 23300467) ТОВ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» 
(ІКЮО - 40177678), визнано ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «АВІОР» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІН-
НЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» таким, що відповідає ви-
могам щодо мінімального обсягу активів пайового 

фонду – розпорядження № 0337-СІ від 14 червня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора 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 ПАТ «Кі-
ровоградграніт» (місцезнаходження: 27641, Кіровоград-
ська обл., Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. Шо-
сейна, буд. 50, код за ЄДРПОУ: 13744297) на відновлення 
обігу акцій, відновлено обіг акцій ПАТ «Кіровоградгра-
ніт» (код за ЄДРПОУ: 13744297) – розпорядження 
№  7-КФ- ВО від 14 червня  2017 року.

15.06.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АЙБОКС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-41-80 (044) 205-41-80

5. Електронна поштова адреса bank@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.iboxbank.online

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ "Айбокс Банк" вiд 13.06.2017р. 

(Протокол № 152) вiдбулися змiни в складi посадових осiб Банку, а 
саме у зв’язку iз закiнченням строку визначеного у п.4.3 глави 4 
роздiлу III "Положення про порядок та лiцензування банкiв, вiдкриття 
вiдокремлених пiдроздiлiв", затвердженого постановою Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 08.09.2011р. № 306, припинено з 
13.06.2017р. тимчасове виконання обов’язкiв Голови Правлiння 
ПАТ «Айбокс Банк» Iщенко Оленою Володимирiвною, директором 
Казначейства, Членом Правлiння. Часткою в статутному капiталi Бан-
ку не володiє (0%). Згоду на розкриття паспортних данних не нада-
ла.

Iщенко О.В. була призначена на посаду Т.в.о. Голови Правлiння 
Банку вiдповiдно до рiшення Ради Банку з 14.03.2017р.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ "Айбокс Банк" вiд 13.06.2017р. 
(Протокол № 152) для забезпечення безперервностi робочого процесу 
Банку призначено тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правлiння 

ПАТ "Айбокс Банк" заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння 
Хейло Галину Михайлiвну з 14 червня 2017 року. Хейло Г.М. часткою 
в статутному капiталi Банку не володiє (0%). Згоду на розкриття пас-
портних данних не надала.

На посаду тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правлiння 
ПАТ "Айбокс Банк" призначена до погодження кандидата на посаду 
Голови Правлiння Банку Нацiональним банком України. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини Хейло Г.М. не має.

Протягом останнiх п'яти рокiв Хейло Г.М. займала наступнi поса-
ди:

з 11.12.2012р.по 15.05.2013р. – Начальник управлiння аналiзу та оцiнки 
ризикiв ПАТ "Фiнексбанк";

з 15.05.2013р. по 29.05.2013р. – В.о. Заступника Голови Правлiння 
ПАТ "Грiн Банк";

з 29.05.2013р.по 19.08.2013р. – Заступник Голови Правлiння ПАТ "Грiн 
Банк";

з 05.09.2013р. по 05.05.2014р. – Радник Голови Правлiння ПАТ "Аграр-
ний комерцiйний банк";

з 05.05.2014р. по 23.03.2015р. – Заступник Голови Правлiння 
ПАТ "Аграрний комерцiйний банк";

з 23.03.2015р. по 05.10.2015р. – В.о. Голови Правлiння ПАТ "Аграрний 
комерцiйний банк";

з 05.10.2015р. по 04.12.2015р. – Заступник Голови Правлiння 
ПАТ "Аграрний комерцiйний банк";

з 04.12.2015р. – Директор з корпоративного бiзнесу ПАТ "Аграрний 
комерцiйний банк" ;

з 24.03.2017р – заступника Голови Правлiння ПАТ "Айбокс Банк", Член 
Правлiння.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Хейло Галина Михайлiвна
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.06.14
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ДНІПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське, С.Х. Горобця, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05692) 7-07-40, (05692) 7-07-40
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.com.ua/uk/company/
corporate/

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 
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.05.2016 р. були прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Лахно В.С. з 26.05.2016 р. членом Наглядової ради 

ПАТ  «ДНIПРОАЗОТ». Лахно В.С. обраний до складу Наглядової ради як 
представник акцiонера DEMSEY EQUITIES LTD. Лахно В.С. не є незалеж-
ним директором.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Лахно В.С. не 
має.

Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» особу призначе-
но до моменту обрання наступного складу Наглядової ради на Загальних 
зборах Товариства або до припинення повноважень у випадках, передба-
чених цим Статутом.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», яке вiдбулось 
26.05.2016 р. було прийнято рiшення обрати Лахно В.С. Головою Наглядо-
вої ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ». Вважати повноваження Лахно В.С. на посадi 
Голови Наглядової ради такими, що набувають чинностi з 26.05.2016 р.

14.06.2017 ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» отримало повідомлення у якому, ке-
руючись правом, наданим DEMSEY EQUITIES LTD., як акціонеру  
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», DEMSEY EQUITIES LTD., відкликає члена Наглядо-

вої ради Товариства ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Лахна Вадима Сергійовича у 
порядку заміни, визначеному ст. 53 закону України «Про акціонерні това-
риства».

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», яке вiдбулось 
14.06.2017 р. було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови 
Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Лахно В.С. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
26.05.2016 р. рішенням загальних зборів акціонерів Товариства  

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» обрано новий склад Наглядової ради Товариства. 
Згідно цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства, до складу 
Наглядової ради Товариства, серед інших було обрано представника 
DEMSEY EQUITIES LTD. Лахна Вадима Сергійовича.

14.06.2017 ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» отримало повідомлення у якому, керу-
ючись правом, наданим DEMSEY EQUITIES LTD., як акціонеру ПАТ «ДНІ-
ПРОАЗОТ», DEMSEY EQUITIES LTD., відкликає члена Наглядової ради 
Товариства ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Лахна Вадима Сергійовича у порядку за-
міни, визначеному ст. 53 закону України «Про акціонерні товариства» та 
замінає його на Кущенко Сергія Олександровича.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», яке вiдбулось 
14.06.2017 р. було прийнято рiшення обрати Кущенко С.О. Головою На-
глядової ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ». Вважати повноваження Кущенко С.О. 
на посадi Голови Наглядової ради такими, що набувають чинностi з 
14.06.2017 р.

Кущенко С.О. член Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» - представник 
акцiонера DEMSEY EQUITIES LTD.

Кущенко С.О. має загальний трудовий стаж роботи 11 років.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах.
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Кущенко С.О. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Голова Правління  Сідоров С.Л.
14.06.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»

Приватне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знахо-
диться за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 (Код за 
ЄДРПОУ 03358529) (далі – Товариство) повідомляє своїх акціонерів про 
зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства, призначених на «29» червня 2017 року об 11 годині 
00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 2 (дру-
гий) поверх, конференц-зал, шляхом включення нового питання, а 
саме:

- Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Това-
риства за адресою: http://hotelgolos.com/. 

В результаті включення додаткового питання до проекту порядку денно-
го позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
«29» червня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, 
проспект Голосіївський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал, повідо-
млення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства слід читати у наступній редакції:

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВ-
СЬКИЙ»

Приватне акціонерне товариство «Готель Голосіївський», що знаходить-
ся за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93 (Код за ЄДРПОУ 
03358529) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «29» червня 
2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голо-
сіївський, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал. 

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери пови-

нні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – 
документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, 
що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодав-
ства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах: 22 червня 2017 року. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства 

в новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на підпи-
сання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та 
вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у 
новій редакції. 

5. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03127, 
м. Київ, проспект Голосіївський, 93, приймальня.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна. 

Адреса веб-сайту ПрАТ «Готель Голосіївський», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного- http://hotelgolos.com/

Довідки за телефоном (044) 259-76-73.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Кондратьєва Наталія Мирославівна

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГОМОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 27
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-499-65-55 044-499-65-57 

5. Електронна поштова 
адреса

darvay@utem.kiev.ua

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

www.utem-group.com

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента - 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГОМОНТАЖ», складеного станом на 12.06.2017 р. та наданого 
Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй Украї-
ни» 14.06.2017р., ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕН-
ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

розмiр частки акцiонера – фiзичної особи до змiни розмiру пакета акцiй 
становив 13,9457 % (141795 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 
16,2933% (141795 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; 

розмiр частки фiзичної особи пiсля змiни розмiру пакета акцiй стано-
вить 0 % (0 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй (тобто, фiзична особа не має частки).

На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента - 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГОМОНТАЖ», складеного станом на 12.06.2017 р. та наданого 
Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй Украї-
ни» 14.06.2017р., ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» повiдомляє про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

розмiр частки акцiонера – фiзичної особи до змiни розмiру пакета акцiй 
становив 12,5790% (127899 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 
14,6965% (127899 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; 

розмiр частки фiзичної особи пiсля змiни розмiру пакета акцiй стано-
вить 0 % (0 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй (тобто, фiзична особа не має частки).

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 Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.06.2017
(дата)

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31539393
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-52-25, (044) 490-52-25
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.uvk.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 02/17 від 29.05.2017 року було 

прийнято рішення змінити тип ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ» (далі-Товариство) з ЗАКРИТОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. У 
зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товари-
ства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ 
КУР'ЄРИ», скорочене найменування ПрАТ «УВК». Дата проведення дер-
жавної реєстрації відповідних змін - 13.06.2017 року.

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  Старостін В.М.
13.06.2017

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР’ЄРИ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ»
(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00447853

місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, 
вулиця Кобзарська(Вербовецького), будинок 108, повідомляє про прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у від-
повідності до інтересів Товариства скликаються в порядку передбаченому 
п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Збори відбудуться 
«04» липня 2017 року о 15:00 год. за адресою місцезнаходження Това-
риства 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Кобзар-
ська (Вербовецького), будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (пер-
ший поверх адмінбудівлі, кімната №1).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «04» липня 2017 року з 14:10 год. 
до 14:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: «27» червня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

3. Про затвердження договорів укладених ПАТ «ЮРІЯ» з ПАТ «СБЕР-
БАНК» у 2013-2016 році.

4. Про звернення до фінансових поручителів з проханням щодо внесення 
змін до Договорів поруки, що укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» в якості забезпе-
чення зобов'язань ПАТ «ЮРІЯ» (код ЄДРПОУ 00447853) за Договорами про 
відкриття кредитних ліній №79-В/13/35/ЮО/КЛ від 22.05.2013р., №80-В/13/35/
ЮО/КЛ від 22.05.2013р. у зв’язку зі змінами умов фінансування.

5. Про розгляд звернення ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» 
(код ЄДРПОУ 00447729) щодо внесення змін до Договору поруки, що укладе-
ний між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729) за Договором 
про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року.

6. Про необхідність надання повноважень Директору Товариства або 
уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписан-
ня вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладен-
ням вищезазначених договорів.

7. Про внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних догово-
рів, які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань  
ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729) між 
Товариством та Банком, за Договором про відкриття кредитної лінії  
№10-В/13/42/КЛ-КБ від 20 червня 2013 року, у зв’язку із змінами умов кре-
дитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення 
Зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів: 
http://00447853.smida.gou.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: Черкаська область, м.Черкаси, Кобзарська (Вер-
бовецького), 108 (кабінет відділу кадрів №1 на першому поверсі адміні-
стративної будівлі) у робочі дні у робочий час, а також в день Зборів в 
місці проведення Зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою 
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, є генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Пустовіт Віталій Миколайо-
вич.

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифі-
кують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників ак-
ціонерів) у Зборах.

НАГЛЯДОВА РАДА



№112, 16 червня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДВ СИСТЕМА»

(код ЄДРПОУ 33498034, місцезнаходження: 01021, місто Київ, 
вул. Липська, будинок 19/7, кв. 51)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 

19 липня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 01021, 
місто Київ, вул. Липська, будинок 19/7, кв. 51

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться 19 липня 2017 року з 09 години 00 хви-
лин до 09 години 30 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 
24-00 годину 13 липня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно на-
дати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повнова-
ження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства 
України.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
3. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДВ СИСТЕМА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДВ СИСТЕМА».

4. Обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА».

5. Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДВ СИСТЕМА».

6. Про затвердження порядку і умов здійснення перетворення 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» в 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДВ СИСТЕ-
МА».

7. Про затвердження порядку і умов обміну акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» на частки в статут-
ному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДВ СИСТЕМА».

8. Про затвердження порядку та строку заявлення вимог кре-
диторами у зв`язку з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» шляхом перетворення в ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДВ 
СИСТЕМА».

9. Про затвердження строку, порядку та умов викупу акцій ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» у акціоне-
рів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загаль-
ними зборами рішення про припинення товариства шляхом його пе-
ретворення в товариство з обмеженою відповідальністю та зверну-
лись до Товариства з письмовою вимогою. 

10. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
вищезазначеного проекту порядку денного: http://dvsystem.emitents.
org /. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних за-
гальних зборів акціонерів акціонери Товариства можуть особисто 
або через представників, повноваження яких належним чином під-
тверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проек-
тами) рішення з питань проекту порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в 
день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмо-
вого запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з 
відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які 
складені в паперовій формі. 

Відповідальна особа – Генеральний директор Кульченко Едуард 
Валентинович, телефони для довідок – 067 409 29 42.

Наглядова рада Товариства

Комісія з припинення 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

УНІВЕРМАГ»
(код ЄДРПОУ 01562349, місцезнаходження: 40030, Сумська обл., 

м. Суми, Покровська площа, буд. 3)
повідомляє про проведення установчих зборів засновників (учасників) 

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», які відбудуться «19» липня 2017 року о 
15 годині 00 хвилин за адресою: 40030, Україна, м. Суми, вул. Петро-
павлівська, 61, приміщення актового залу №49 (другий поверх). Реє-
страція засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» – акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕР-
МАГ», що припиняється, для їх участі у зборах, відбудеться «19» липня 
2017 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 50 хвилин за місцем про-
ведення установчих зборів. Право на участь в установчих зборах засно-
вників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» мають всі акціонери ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», що 
припиняється. Для реєстрації засновникам (учасникам) необхідно 
пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам засновників 
(учасників) додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, 
що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог 
законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) 

УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ»:
1. Обрання лічильної комісії установчих зборів засновників (учасників) 

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

2. Обрання голови та секретаря установчих зборів засновників (учас-
ників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

3. Створення ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», яке утворюється внаслідок 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРМАГ» шляхом його перетворення та є повним правонаступ-
ником усього майна, всіх прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

4. Затвердження передавального акту між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» та ТОВАРИСТВОМ 
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
УНІВЕРМАГ».

5. Надання повноважень щодо підписання передавального акту від 
імені ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

6. Затвердження розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТ-
КОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕР-
МАГ».

7. Затвердження складу засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДО-
ДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕР-
МАГ» та розподіл часток між ними у статутному капіталі.

8. Визначення місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

9. Створення виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», його об-
рання, встановлення строку його повноважень та укладення з ним трудо-
вого договору (контракту).

10. Створення ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», обрання її 
голови та членів, встановлення строку їх повноважень.

11. Затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ».

12. Надання повноважень щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРМАГ» від імені всіх його засновників (учасників).

15. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації ТО-
ВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» та його установчих документів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, що сто-
суються питань порядку денного установчих зборів засновників (учасни-
ків) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ» – Тесленко Володимир Анатолійович, теле-
фон для довідок – (0542) 22-30-30.

Комісія з припинення Товариства
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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)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ 05387446
3. Місцезнаходження 41851, Україна, Сумська область, Бiлопiльсь-

кий р-н, с.Бiлани, вул. Привокзальна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс (05443) 9-52-70 (05443) 9-51-14
5. Електронна поштова адреса vhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vhpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

15.06.2017 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (прото-
кол №2 від 15.06.2017 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб емітента, а саме:

- припинити повноваження Директора Яроша Сергія Миколайовича 
за рішенням Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень 
19.06.2017 р. (включно). Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обі-
ймав дану посаду з 20 червня 2016 р. Непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- обрати на посаду Директора Яроша Сергія Миколайовича за рішен-
ням Наглядової ради у зв’язку з переобранням на новий строк. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє. Особу призначено строком на 1 рік (з 
20.06.2017 р. по 19.06.2018 р.).

До обрання протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: ди-
ректор ПрАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», заступник директора з фінансово-
економічної безпеки ПАТ «МЛИБОР», заступник голови правління 
ПАТ «МЛИБОР»; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

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

Директор Ярош Сергій Миколайович 
підпис, м. п. 15.06.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00178353
3. Місцезнаходження 51400, Днiпропетровська область, 

мiсто Павлоград, Соборна, 76
4. Міжміський код, телефон та факс (0563) 26-85-64 -
5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.dtek.com

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Това-

риство) 20.04.2017 прийнято рiшення про спрямування частини чистого 
прибутку, отриманого за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк, у 
розмiрi 647 150 000 грн. на виплату дивiдендiв.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.06.2017 визначено 30 червня 

2017 року датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi (далi - Перелiк).

Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється 
безпосередньо усiм акцiонерам Товариства, зазначеним у Перелiку, шля-
хом переказу грошових коштiв на грошовi рахунки отримувачiв, iнформацiя 
про якi зазначена в Перелiку та/або шляхом поштових переказiв на адреси 
акцiонерiв, зазначенi в Перелiку (у разi якщо Перелiк не мiстить iнформацiї 
про банкiвський рахунок) та/або шляхом переказу цих коштiв за реквiзитами 
отримувачiв, вказаних у повiдомленнi про обраний спосiб отримання 
дивiдендiв (далi – Повiдомлення).

Виплата дивiдендiв здiйснюється за умови отримання вiд акцiонера 
(уповноваженої ним особи) Повiдомлення та iнших необхiдних документiв, 
з яких вбачається обраний спосiб та/або актуальнi реквiзити для отриман-
ня таким акцiонером дивiдендiв.

Строк виплати дивiдендiв: до 20.10.2017 року, виплата дивiдендiв за 
Повiдомленнями, що надiйдуть пiсля 20 жовтня 2017 року, буде 
здiйснюватися у порядку черговостi розгляду, але не пiзнiше 30 днiв з дати 
їх надходження.

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 Воронiн Сергiй Анатолiйович 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.06.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-45-55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 13.06.2017р. прийнято рiшення 

№37 про схвалення спiвпрацi мiж ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
на ринкових умовах в рамках Договору оренди (найму) . Предмет правочину: 
оренда (найм) частини нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: 
м. Житомир, вул. Перемоги, 7а, загальною площею 30,8 кв. м.; Київська обл., 
м. Бiла Церква, б-р Олександрiйський ( б-р 50-рiччя Перемоги), буд.10, загаль-
ною площею 34,5 кв. м.; Київська обл., смт. Буча, вул. Енергетикiв, 8, загальною 
площею 22,5 кв. м.; м. Чернiгiв, проспект Миру, 17, загальною площею  
16,6 кв. м.; Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого (вул. 19-го 
Партз’їзду), 48г, загальною площею 26 кв. м.; Донецька обл., м. Костянтинiвка, 
вул. Ломоносова, 99, загальною площею 99 кв. м.; Донецька обл., м. Торецьк 
(м. Дзержинськ), вул.Дружби (вул. 50 рокiв Жовтня), 26а, загальною площею 
26,6 кв. м.; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардiйський, буд.16/82, 
загальною площею 23,2 кв. м.; м.Тернопiль, вул. Степана Качали, 5, загальною 
площею 28,3 кв. м.; м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, загальною площею 44,2 
кв. м.; Хмельницька обл., м.Городок, вул. Грушевського, 80, загальною площею  
25,4 кв. м.; м.Чернiвцi, вул. Мiцкевича, 2, загальною площею 41,2 кв. м.;  
м.Днiпропетровськ, вул. Мечнiкова, 11, загальною площею 61,5 кв. м.; 
Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, пр-т Трубникiв, 11а, загальною площею  
96,7 кв. м.; Днiпропетровська обл., м.Кривий Рiг, вул.Землячки, 1а, загальною 
площею 41,2 кв. м.; Запорiзька обл., м. Енергодар, пр. Будiвельникiв, буд.36, 
прим. 63, загальною площею 36,3 кв. м.; Запорiзька обл, м. Мелiтополь, пр. Бог-
дана Хмельницького, буд. 30, загальною площею 14,6 кв. м.; м. Запорiжжя, вул. 
Пiвнiчнокiльцева, 19, прим.52, загальною площею 11,16 кв. м.; м.Днiпропетровськ, 
пр-т Д.Яворницкого (пр-т К.Маркса), 109-а, загальною площею 22,5 кв. м.;  
м.Запорiжжя, вул.Лермонтова, буд.19, прим.65, лiт.А-5, загальною площею 21 
кв. м.; м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе. 25а, загальною площею 38,4 кв. м.; 
Кiровоградська обл., м.Олександрiя, пр. Соборний (пр. Ленiна), 88, загальною 
площею 24,6 кв. м.; м.Черкаси, вул.О.Дашковича, 20, загальною площею  
91,5 кв. м.; Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Миру, 19, загальною площею 
23,2 кв. м.; м Iвано-Франкiвськ, вул.Незалежностi, 44, загальною площею  
21,7 кв. м.; Iвано-Франкiвська обл., м.Коломия, вул.Сiчових Стрiльцiв, 41/1, за-
гальною площею 35,6 кв. м.; м. Львiв, вул. Зелена, 204, загальною площею  
28,1 кв. м.; Львiвська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 26, загальною площею 
55 кв. м.; Львiвська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 71а, загальною площею  
17,3 кв. м.; м.Київ, вул.Композитора Лятошинського, буд.4, лiт.»А», загальною 
площею 23,28 кв. м.; м. Київ, вул.Жилянська, 9-11, загальною площею 44,4 кв. 
м.; м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 22/1, загальною площею 22 кв. м.; м. Київ, 
вул. Солом'янська, 23 а, загальною площею 41,8 кв. м.; м. Київ, вул. Хрещатик, 
8 , лiт. «А», загальною площею 116,8 кв. м.; м. Київ, вул. Саксаганського, 14, за-
гальною площею 22,2 кв. м.; м. Київ, вул. Дiлова, буд.№ 3, загальною площею 
36,3 кв. м.; м.Київ, Голосiївський проспект (проспект 40-рiччя Жовтня), буд. 23, 
загальною площею 23,8 кв. м.; м. Київ, вул. Тулузи, 3 б, кв. 221, загальною пло-
щею 16,4 кв. м.; м. Полтава, вул. Соборностi, 43, загальною площею 18,5 кв. м.; 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, 9/1, загальною площею  
35,5 кв. м.; м. Харкiв, вул. Гоголя, 10, загальною площею 67,5 кв. м.; м.Харкiв,  
пр-т Ювiлейний (пр-т 50 рiччя ВЛКСМ), буд.57-А, загальною площею 21,3 кв. м.; 
м. Харкiв, проспект Перемоги, буд. 58-А, загальною площею 14,3 кв. м.; м. Харкiв, 
проспект Науки (проспект Ленiна), буд.45/3, загальною площею 41,2 кв. м.; 

м. Харкiв, Повстання майдан (пл.Повстання), буд № 7/8, загальною площею 
26,34 кв. м.; м. Харкiв, проспект Гагарiна, 244, загальною площею 18,3 кв. м.; 
м. Харкiв, вул. Алчевських (вул. Артема), буд.№1, загальною площею 30,5 кв. м.; 
м. Харкiв, проспект Науки (проспект Ленiна), 12, загальною площею 18,52 кв. м.; 
м.Миколаїв, пр. Богоявленський (пр. Жовтневий), буд.20, прим.72-1, 72-2, 72-3, 
72-4, загальною площею 20,3 кв. м.; м. Одеса, вул. Юрiя Олеши, 6, загальною 
площею 32,4 кв. м.; Одеська обл., м. Чорноморськ (м. Iллiчiвськ), вул. Данченка, 
9/80-Н, загальною площею 27,8 кв. м.; Одеська обл., м. Iзмаїл, проспект Суворо-
ва, буд. 36, загальною площею 11,6 кв. м.; м.Одеса, вул. Академiка Корольо-
ва, 72, загальною площею 83,6 кв. м.; м. Одеса, площа Соборна, 1, загальною 
площею 24,1 кв. м.; м.Одеса, вул. Фiлатова академiка, буд.21, загальною пло-
щею 15 кв. м.; Херсонська обл., м.Скадовськ, вул. Марiїнська (вул. Комунарiв), 
буд.73-А, загальною площею 17,8 кв. м. та суборенда частини нежитлових 
примiщень, що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспiль, вул. Київ-
ський шлях, 47, загальною площею 12,9 кв. м.; Київська обл., м. Iрпiнь, вул.Шев-
ченка, 4а, загальною площею 14,4 кв. м.; Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 137, загальною площею 17,8 кв. м.; 
Київська обл., м. Бровари, вул. Марiї Лагунової,буд.4-»Б», загальною площею 
22,1 кв. м.; Хмельницька обл., м. Дунаївцi, вул. Шевченка, 51, загальною пло-
щею 15,6 кв. м.; м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 11, загальною площею 
18,7 кв. м.; Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, площа Горького, 10, загальною 
площею 43,9 кв. м.; Запорiзька обл., Якимiвський р-н, смт. Якимiвка, вул. Ленiна, 
68, загальною площею 10,4 кв. м.; м. Вiнниця, вул. Келецька, 53, загальною пло-
щею 16,5 кв. м.; Черкаська обл., м. Канiв, вул. Героїв Днiпра, 1а/3, загальною 
площею 35,3 кв. м.; м. Ужгород, вул. Швабська, буд. 21, загальною площею  
21,5 кв. м.; Закарпатська обл. м.Хуст, вул. Добрянського, 1/53, загальною пло-
щею 17,8 кв. м.; Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш, вул.Винниченка, 8, загальною 
площею 22,6 кв. м.; м. Львiв, пр-т В.Чорновола, буд.45, загальною площею  
11,7 кв. м.; Львiвська обл., м. Червоноград, вул.Шептицького, 1, загальною пло-
щею 15,7 кв. м.; м. Луцьк, Київський майдан, 3, загальною площею 17 кв. м.;  
м.Київ, вул.Шовковична, 13/2, примiщення 141 (в лiт.А), загальною площею  
6,85 кв. м.; м. Київ, бульвар Шевченка, 2, загальною площею 34,1 кв. м.; м. Київ, 
вул. Р.Окiпної, буд.4, загальною площею 21,5 кв. м.; м. Київ, вул. Мiшуги, 3-в, 
загальною площею 16,9 кв. м.; м. Харкiв, пров. Вiрменський, буд. 2, загальною 
площею 18,4 кв. м.; м. Харкiв, проспект Гагарiна, буд.43, загальною площею  
19,9 кв. м.; м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 146, загальною площею 19,8 кв. м.; 
м. Харкiв, вул. Полтавський Шлях, 56, загальною площею 39,7 кв. м.; м.Харкiв, 
майдан Свободи, буд.5, загальною площею 22,9 кв. м.; м.Харькiв, пр-т Москов-
ський, 196-а, загальною площею 28,2 кв. м.; м. Одеса, вул. Пушкiнська, 77, за-
гальною площею 14,3 кв. м.; м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 23, загальною 
площею 24 кв. м.; м. Одеса, вул. Середня, 83а, загальною площею 18,4 кв. м.; 
м. Одеса, вул. Уютна, 13, загальною площею 65 кв. м.; м. Херсон, вул.49 (сорок 
дев»ятої) Херсонської Гвардiйської Дивiзiї/200рокiв Херсона, загальною пло-
щею 22 кв. м. мiж ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Орендар) та ПАТ»УКРСОЦБАНК» 
(Орендодавець). Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у ста-
тутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 
капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, 
що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: вiдсутня. 
Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): вiдсутнє.

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

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

2. Найменування посади Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.06.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Донбасенерго"
2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 

34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору на по-
ставку продукцiї №АУП-22-11/00002 вiд 22.11.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 175,69 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р* становить 0,0032%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0033%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – меблi офiснi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї 
договору до 22.02.2017р.

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання договору. 

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору 
закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00001 вiд 13.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 2 260,30 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2014р.* - 3 629 917 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2014р.* становить 0,0623%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0431%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – бензин;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р.

*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2014р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання договору. 

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№1 вiд 27.04.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00001 вiд 
13.01.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням 
додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р., що визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить 2 382,1 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,0430%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) – 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0454%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – бензин;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р.
* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 

звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№2 вiд 15.07.2016р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-13-01/00001 вiд 
13.01.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням 
додаткової угоди №1 вiд 27.04.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 
15.07.2016р., що визначена вiдповiдно до законодавства, становить  
3 116,97 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,0562%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0594%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – бензин;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- умови постачання - EXW, строк дiї договору до 31.12.2016р.
*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 

звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 15.07.2016р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору на по-
ставку продукцiї №АУП-01-03/00001 вiд 01.03.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 16 350,00 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,2948%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНБАСЕНЕРГО”
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Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,3114%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочи-
ну;

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, 
строк дiї договору - до 31.12.2016р.

*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання договору. 

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№1 вiд 25.04.2016р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 
вiд 01.03.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням 
додаткової угоди №1 вiд 25.04.2016р., що визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить 18 857,51 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,3400%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,3592%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочи-
ну;

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, 
строк дiї договору - до 31.12.2016р.

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №1 вiд 25.04.2016р. 

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№2 вiд 01.08.2016р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 
вiд 01.03.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору) з урахуванням 
додаткової угоди №1 вiд 25.04.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 
01.08.2016р., що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 18 
857,51 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,3400%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,3592%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, 
строк дiї договору - до 31.12.2016р.

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р.

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№3 вiд 03.08.2016р. до договору на поставку продукцiї №АУП-01-03/00001 
вiд 01.03.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 
25.04.2016р., додаткової угоди №2 вiд 01.08.2016р. та додаткової угоди 
№3 вiд 03.08.2016р. становить 23 839,88 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,4299%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,4541%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – кулi сталевi молольнi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- умови постачання - DDP або EXW в залежностi вiд мiсця постачання, 
строк дiї договору - до 31.03.2017р.

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №3 вiд 03.08.2016р.

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору на по-
ставку продукцiї №20-05/02/16 вiд 05.02.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 4 205,25 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2014р.* - 3 629 917 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2014р.* становить 0,1158%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0801%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - DDP.
* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2014р. - остання рiчна фiнансова 

звiтнiсть на момент укладання договору. 
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№1 вiд 16.03.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-05/02/16 вiд 
05.02.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 
16.03.2016р. становить 4 205,25 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,0758%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00908840
3. Місцезнаходження: 19523 Черкаська область, Городищенський ра-

йон, смт.Вiльшана, вулиця Шевченка, будинок 258
4. Міжміський код, телефон та факс: (04734) 9-60-31 , 9-60-33 
5. Електронна поштова адреса: 00908840@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 15.04.2017 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: чергові загальні збо-
ри акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНСЬКЕ 
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (Протокол № 1 від 
15.04.2017 року). Дата державної реєстрації відповідних змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 13.06.2017 року. Повне на-
йменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО». Повне найменування акціонерного товариства після 
зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ 
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО». 

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

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

2. Директор Гадар Наталiя Григорiвна 14.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0801%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - DDP.
*Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 

звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №1 вiд 16.03.2016р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - протоколу №1 вiд 
12.06.2016р. визначення вартостi партiї продукцiї до договору на поставку 
продукцiї №20-05/02/16 вiд 05.02.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума протоколу), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 4,75 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,0001%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0001%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - DDP.
* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 

звiтнiсть на момент укладання протоколу №1 вiд 12.06.2016р. 
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№2 вiд 17.06.2016р. до договору на поставку продукцiї №20-05/02/16 вiд 
05.02.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, з урахуванням додаткової угоди №1 вiд 
16.03.2016р. та додаткової угоди №2 вiд 17.06.2016р. становить 4 205,25 
тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 

активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р.* становить 0,0758%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0801%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – електроди та дрiт електродний в асортиментi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочи-
ну;

- умови постачання - DDP, строк дiї договору до 31.12.2016р.
* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 

звiтнiсть на момент укладання додаткової угоди №2 вiд 17.06.2016р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 14.06.2017р. (протокол №3) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину - договору на по-
ставку продукцiї №20-06/01/17 вiд 06.01.2017р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 8 764,08 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.* - 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р* становить 0,1580%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,1669%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину – вiнцевi та привiднi шестернi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс».
* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015р. - остання рiчна фiнансова 

звiтнiсть на момент укладання договору. 
III. Підпис

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович
15.06.2017
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

(код ЄДРПОУ 19355562, 88000, м. Ужгород, вул Юрія Гойди,10)
Повідомлення про можливість реалізації

переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються.
Повна назва товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Скорочена назва товариства : ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»
Код за ЄДРПОУ: 19355562
Місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, 

вул. Ю. Гойди 10.
Телефон/факс: (0312) 619804, (0312) 619830
Розмір статутного капіталу: 125 000 000,00 гривень (Сто двадцять 

п'ять мільйонів гривень)
Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІН-

ВЕСТБАНК», на яких прийнято рішення про збільшення статутного 
капіталу та про приватне розміщення: 16 червня 2017 року за  
№ 01-17/03

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість: 

- До розміщення пропонується 25 000,00 шт. акцій простих іменних.
- Номінальна вартість 5 000,00 тисяч.
- Ціна розміщення – вартість акції відповідно до ст.8 Закону України 

«Про акціонерні товариства» становить 5 024,42 грн. (П’ять тисяч двадцять 
чотири грн. 42 коп.)

- Загальна номінальна вартість, що передбачена до розміщення:  
125 000 000,00 грн. (Сто двадцять п’ять мільйонів грн. 00 коп.) 

Форма існування акцій:- бездокументарна.
Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права 

на придбання акцій додаткової емісії:
Акціонерам власникам простих іменних акцій Банку надається пере-

важне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропо-
рційній частці належних їм акцій в статутному капіталі Банку станом на  
16 червня 2017 року – дату прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення акцій Банку існуючої номінальної 
вартості.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких 
акціонер має переважне право: кількість акцій, на придбання яких акціо-
нер має переважне право визначається шляхом множення кількості акцій, 
що пропонується до розміщення на співвідношення кількості акцій, які зна-
ходяться у власності акціонера до кількості акцій, які складають зареєстро-
ваний статутний капітал Банку.

Дата початку та закінчення переважного права: з 08.00. год. по  
17.00.год. 21 червня 2017 року.

На етапі реалізації акціонерами переважного права на придбання роз-
міщуваних Банком цінних паперів акціонери Банку надають заяви на при-
дбання цінних паперів та здійснюють повну оплату за цінні папери.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає 
письмову заяву про придбання акцій та перераховує кошти на банківський 
рахунок в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. 

Для реалізації свого переважного права акціонер подає за місцем про-
ведення розміщення акцій (Україна, 88000, м. Ужгород, вулиця Юрія Гойди, 
буд. 10) письмову заяву на ім’я Голови Правління про придбання акцій з 
зазначенням кількості цінних паперів, які він бажає придбати пропорційно 
частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій та 
здійснює повну оплату акцій відповідно до заяви про придбання акцій.

У заяві акціонера повинно бути зазначено повне найменування та іден-
тифікаційний код (для юридичних осіб); номер телефону (факсу та іншу 
контактну інформацію), кількість акцій, яку він бажає придбати, дата скла-
дання заяви, вихідний номер. Заява від юридичної особи підписується ке-
рівником або уповноваженим представником акціонера та засвідчується 
печаткою.

Заява про придбання акцій повинна бути подана в робочий час з 8.00 до 
12.00 та з 13.00. до 17.00. 

Заява повинна бути подана акціонером до Банку у спосіб, який виклю-
чає можливість неодержання цієї заяви.

Підтвердженням реалізації переважного права акціонера на придбання 
акцій, що розміщуються, є подання заяви щодо їх придбання та здійснення 
оплати акцій відповідно до чинного законодавства України, що регулює по-
рядок та умови приватного розміщення.

Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалі-
зації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що 
пропонується до розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами 
розміщення):

У разі відмови власника акцій від використання свого переважного пра-
ва на придбання акцій, акціонер надає заяву (письмове підтвердження про 
відмову) за адресою Україна, 88000, м.Ужгород, вулиця Юрія Гойди, 
буд. 10.

Дата початку та закінчення отримання від акціонерів письмового під-
твердження про відмову: з 08.00.год. по 17.00.год. 21 червня 2017 року.

Акціонер, який має намір відмовитися від використання свого 
переважного права на придбання акцій, подає Банку заяву на ім’я Голови 
Правління. 

У заяві акціонера повинно бути зазначено повне найменування та іден-
тифікаційний код (для юридичних осіб); номер телефону (факсу та іншу 
контактну інформацію), кількість акцій, від яких він бажає відмовитися, 
дата складання заяви, вихідний номер. Заява від юридичної особи підпису-
ється керівником або уповноваженим представником акціонера та засвід-
чується печаткою.

Заява про відмову повинна бути подана в робочий час з 8.00 до 12.00 та 
з 13.00. до 17.00. 

Заява повинна бути подана акціонером до Банку у спосіб, який виклю-
чає можливість неодержання цієї заяви.

Адреса місця, дата початку та закінчення розміщення акцій:
Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, буд.10.
Приватне розміщення здійснюється в два етапи:
Дата початку та закінчення першого етапу приватного розміщення: 

з 08.00 до 17.00 22 червня 2017 року.
Дата початку та закінчення другого етапу приватного розміщення: 

з 08.00 до 17.00 23 червня 2017 року
Строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій:
Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками 

у процесі приватного розміщення акцій, між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та ак-
ціонером, який надав заяву та здійснив повну оплату за акції під час 
реалізації свого переважного права, укладаються договори купівлі-
продажу акцій. 

Укладання договорів з акціонерами здійснюється 22 червня 2017 року, в 
робочий час, з 8.00 до 12.00 та з 13.00. до 17.00 , за адресою: 88000, 
м. Ужгород, вулиця Юрія Гойди, буд. 10.На другому етапі здійснюється 
укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі.

Для придбання акцій на другому етапі укладання договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій учасники розміщення, 
перелік яких затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК» протягом строку встановленого для проведення другого 
етапу (відбувається з 08.00 до 17.00 23 червня 2017 року), подають до То-
вариства за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди,10, письмову заяву про 
намір придбати акції.

У заяві, що надається на ім’я Голови Правління повинно бути зазначено 
повне найменування та ідентифікаційний код (для юридичних осіб); номер 
телефону (факсу та іншу контактну інформацію), кількість акцій, яку він ба-
жає придбати, дата складання заяви, вихідний номер. Заява від юридичної 
особи підписується керівником або уповноваженим представником акціо-
нера та засвідчується печаткою.

На другому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій, заяви учасників розміщення задовольняють-
ся у порядку черговості надходження заяв. 

На підставі поданої заяви укладається договір купівлі-продажу акцій.
Строк, порядок та форма оплати акцій:
Оплата акцій здійснюється у строк реалізації акціонерами свого пере-

важного права (21.06.2017 року) та на другому етапі (23.06.2017 року ) ви-
ключно грошовими коштами у національній валюті України (гривні)

Учасник розміщення, що придбаває акції на другому етапі укладання 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, 
має сплатити 100% вартості акцій не пізніше дня закінчення другого етапу 
(23 червня 2017 року) укладання договорів з першими власниками.

Підтвердженням повної оплати акцій є оригінали платіжних документів 
банківської установи.

Найменування банку та номера поточного рахунку, на який буде 
внесено кошти в оплату за акції: 

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів виключно шляхом 
грошових внесків у національній валюті України (гривня) на балансовий ра-
хунок № 5004 у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», МФО 312248, код ЄДРПОУ 
19355562. Призначення платежу: «Внесок до статутного капіталу ПАТ «КОМ-
ІНВЕСТБАНК», згідно договору (номер та дата укладання) за акції прості 
іменні, без ПДВ».

Видача уповноваженими особами емітента документів, які під-
тверджують оплату акцій:

В підтвердження внесення коштів в оплату за акції Голова правління 
надає учасникам розміщення довідку про повну оплату акцій .

Голова правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» - Гісем Мирослав Володи-
мирович є Уповноваженою особою ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», якому нада-
но повноваження: 

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на при-
дбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій.

Спостережна рада
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Повідомлення про проведення позачергових
 Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19355562, місцезнаходження товариства: 
88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Гойди, 10) по-
відомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «КОМІНВЕСТБАНК», які відбудуться «25» червня 2017 року о 10.00 
годині за адресою: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужго-
род, вулиця Гойди, 10 в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 
3  поверх. 

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах ак-
ціонерів буде проводитись 25 червня 2017 року з 9-00 годин до 9-45 годин 
за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10 в при-
міщенні конференц-залу, кімната 12, 3 поверх. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 20 черв-
ня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ БАНК».

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», затвердження регламенту зборів.

3. Внесення та затвердження змін до Статуту шляхом викладення Ста-
туту в новій редакції.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність 
та документ, що посвідчує особу.

Акціонери Банку мають право ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», до дати проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 88000, Україна, За-
карпатська область, місто Ужгород, вулиця Гойди, 10, кабінет 14, в робочі 
дні з 8.00 годин до 17.00 годин.

В день проведення позачергових Загальних зборів, акціонери банку 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів 
акціонерів, а саме: 88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужго-
род, вулиця Гойди, 10, в приміщенні конференц-залу, кімната 12, 3 по-
верх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.atcominvestbank.com

Посадовою особою банку, відповідальною за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, є Го-
лова Правління ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Гісем Мирослав 
Володимирович. 

Додаткову інформацію акціонери ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» можуть 
отримати за номером телефону (0312) 61-98-30.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

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 
«Укрнадрапромiнвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 24281989
3. Місцезнаходження: 61166 м. Харків, пр. Науки, 22, кімн. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 296-31-47, (044) 296-31-47
5. Електронна поштова адреса: 24281989@sodruzhestvo.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.unpi.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення № 14 від 14.06.2017 р. власника 100 % акцій АТ 

«УКРНАДРАПРОМІНВЕСТ» нерозподілений прибуток минулих років в сумі 
1304418,78 грн. буде направлено на виплату дивідендів. 

Товариство здійснює виплату всієї суми дивідендів у повному обсязі або 
кількома частками, починаючи з 20.06.2017 року та протягом строку до 
30.06.2017 року включно, шляхом переказу цих коштів безпосередньо акціо-
нерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів, складеному Центральним депозитарієм на дату 19.06.2017 року у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Виплату дивідендів буде здійснено Товариством шляхом переказу кош-
тів акціонерним товариством на грошовий рахунок отримувача (банків-
ський рахунок, інформація про який зазначена в переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів).

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

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

2. Генеральний директор Діброва М.К. 15.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАДРАПРОМIНВЕСТ»

До уваги акціонерів ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»!
Приватне акціонерне товариство «Рівнеагроспецпостач» (код за 

ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: 33001, Україна, Рівненська об-
ласть, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, далі – Товариство) повідомляє 
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
27.07.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товари-
ства в кабінеті Голови правління.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-

нерів. 
2. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних збо-

рів акціонерів.
3. Про затвердження передавального акту ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-

РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ». 
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. 
Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів То-

вариства відбудеться 27.07.2017 року з 10:00 до 10:45 за адресою 
м.  Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, кабінет Голови правління на підставі 
переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 
21.07.2017 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (пас-
порт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціоне-
ри та/або їх представники можуть ознайомитися на власному веб-сайті 
Товариства http://rivne-agros.at.ua та в робочі дні робочі години за адре-
сою місцезнаходження Товариства в кабінеті Голови правління, а в день 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх прове-
дення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Голова правлін-
ня Товариства Радчук Георгій Анатолійович. Довідки за телефоном: 
(0362) 26-24-17.

Наглядова рада

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) ПАТ «КИЇВСЬКИЙ 

ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 
«ВУГIЛЛЯ». Код за ЄДРПОУ 00159506.

1. Місцезнаходження 03164, Київ, пр.Приладний, 10
2 Міжміський код, телефон та факс (044) 424-24-63,424-31-02
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
vygillya

Текст повідомлення
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Рiшення про припинення повноважень Члена правлiння Мутики Оле-
га Вiкторовича прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «ВУГIЛЛЯ», 
протокол за № 10/17 вiд 09.06.2017 р. Паспорт серiя: ВС 875303 Селидiвським 
МВ УМВС України в Донецькiй обл. 11.03.2001. Частка володiння в статутно-
му капiталi складає 0 %. Перебувала на посадi з 14.04.2017 року.
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До уваги акціонерів ПАТ «ХЕРСОНГАЗ»!
02 червня 2017 року в м. Херсон, вул. Поповича, 3 відбулися річні за-

гальні збори ПАТ «Херсонгаз». Результати голосування, згідно питань по-
рядку денного:

По 1-му питанню «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціоне-
рів» голосували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 2-му питанню «Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та 
основні напрямки розвитку Товариства у 2017 році» голосували – «за» – 
126886005 голосів (100 %).

По 3-му питанню «Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» 
за 2016 рік» голосували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 4-му питанню «Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії 
ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 
2016 рік» голосували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 5-му питанню «Про затвердження річної фінансової звітності Това-
риства за 2016 рік» голосували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 6-му питанню порядку денного «Про розподіл прибутку та збитків 
Товариства за 2016 рік» голосували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 7-му питанню «Про затвердження розміру річних дивідендів за ре-
зультатами роботи у 2016 році та способу їх виплати» голосували – «за»  – 
126886005 голосів (100 %).

По 8-му питанню «Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчиняться Товари-
ством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вар-
тості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства» голо-
сували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 9-му питанню «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх поло-
жень Товариства» голосували – «за» – 126886005 голосів (100%).

По 10-му питанню «Про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради» голосували – «за» – 126886005 голосів (100%).

По 11-му питанню «Про обрання кількісного та персонального складу 
членів Наглядової Ради Товариства» голосували бюлетенями для кумуля-
тивного голосування по запропонованим кандидатурам: 

1. Попова Віктора Григоровича - акціонера - фізичну особу, кількість 
голосів за кандидата - 126886005 голосів (100%);

2. Оксененка Богдана Вікторовича -уповноваженого представника 
юридичної особи-акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Група компаній «Содружество». Кількість голосів за кандидата - 
126886005 голосів (100%);

3. Сікоєва Заурбека Володимировича - акціонера - фізичну особу, кіль-
кість голосів за кандидата - 126886005 голосів (100%);

4. Антонова Олексія Юрійовича - акціонера - фізичну особу, кількість 
голосів за кандидата - 126886005 голосів (100%);

5. Логвиновського Геннадія Миколайовича - акціонера - фізичну особу, 
кількість голосів за кандидата - 126886005 голосів (100%);

6. Цулукіані Олега Ардовича - акціонера - фізичну особу, кількість голо-
сів за кандидата - 126886005 голосів (100%);

7. Євчука Мар'яна Миколайовича - акціонера - фізичну особу, кількість 
голосів за кандидата - 126886005 голосів (100%)

По 12-му питанню «Про затвердження умов цивільно – правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Нагля-
дової ради Товариства» голосували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 13-му питанню «Про встановлення заходів в економічній діяльності 
Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році» го-
лосували – «за» – 126886005 голосів (100 %).

По 14-му питанню «Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році 
виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установлено-
му порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» голосували – «за» – 126886005 
голосів (100%).

По 15-му питанню «Про встановлення заходів у соціальній діяльності 
Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році» го-
лосували – «за» – 126886005 голосів (100%).

По 16-му питанню «Про встановлення заходів у сфері захисту прав та 
інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 
2017 році» голосували – «за» – 126886005 голосів (100%).

По 17-му питанню Про встановлення заходів у природоохоронній ді-
яльності Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 
році» голосували – «за» – 126886005 голосів (100%).

По 18-му питанню «Про встановлення заходів у сфері корпоративних від-
носин та розпорядження майном Товариства для виконання Правлінням ПАТ 
«Херсонгаз» в 2017 році». Голосували – «за» – 126886005 голосів (100%).

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

Голова Правління - А.Г. Зангієв
(08.06.2017)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПАТ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД «ВЕСТА»
Публiчне акцiонерне товариство «Дослідний завод «Веста» (надалі – 

Товариство, ідентифікаційний код 14313323, адреса місцезнаходження 
08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця 
Білогородська, будинок 23-А) повідомляє про скликання позачергових за-
гальних зборів акціонерів (в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону 
України «Про акціонерні товариства»), які відбудуться 03.07.2017 року о 
11-00 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто 
Боярка, вулиця Білогородська, будинок 23-А, кімната 2. Реєстрація 
відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний зборів):

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів Товариства та затверджен-

ня регламенту зборів.
3. Про затвердження передавального акту.
4. Про обрання особи (осіб) уповноважених на підписання установчих 

документів товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника 
Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 26.06.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріала-
ми та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання 
повідомлення про проведення загальних зборів по 02.07.2017 р. у робочі 
дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський 
район, місто Боярка, вулиця Білогородська, будинок 23-А, кімната 2, звер-
нувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Комісії з припинення По-
легенько Тетяна Францівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http://14313323.smida.gov.ua/.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. 

Телефон для довідок: (044) 586-53-12.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «У ВА-
ЛЕНТИНИ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-01029945, місцез-
находження - м.Київ, вул.Струтинського (Болсуновська), 4 повідомляє, що 
позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 липня 2017 року 
об 11:30 год. за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, 
оф.411. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ст.47 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 

значного правочину; затвердження граничної суми значного правочину; 
визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визна-
чення та погодження умов значного правочину; визначення особи та на-
дання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких 
договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значного 
правочину.

Реєстрація учасників 18 липня 2017 року 2017 року з 9:00 год. до  
9:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – пас-
порт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 12 липня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 
м. Київ, вул. Струтинського (Болсуновська), 4, оф.1, в робочі дні (понеді-
лок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день про-
ведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м.Київ, 
вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Лисенко Тамара Іванівна, тел.
(044)  2856085.

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

Наглядова Рада
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,

які відбудуться 17 липня 2017 року об 11 годині 00 хвилин
за адресою: 

місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 2-й поверх, 
конференц-залу.

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів відбудеться:

Початок реєстрації - 10 год. 15 хв., закінчення реєстрації - 10 год. 45 хв. 
у день та за місцем проведення зборів – 

17 липня 2017 року, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16,  
2-й поверх, конференц-залу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», - станом на  
24 годину 11.07.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», прийняття рішення про припинення їх повно-
важень. 

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду 
на позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», та про 
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».

3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціо-
нерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».

4. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, яке належить 
ПАТ «АПЕКС-БАНК» на праві власності, а саме: житловий будинок за-
гальною площею 296,4 кв.м., адреса: Київська область, Обухівський район, 
село Трипілля, вулиця Наддніпрянська, будинок 81; земельна ділянка 
площею 0,1683 га, кадастровий № 3223188000:01:005:0056, адреса: Київ-
ська область, Обухівський район, село Трипілля, вулиця Наддніпрянська, 
земельна ділянка 81; земельна ділянка площею 0,084 га, кадастровий  
№ 3223188000:01:005:0044, адреса: Київська область, Обухівський район, 
село Трипілля.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборах акціоне-
рів ПАТ «АПЕКС-БАНК» опубліковано в Вiдомостях Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку № 112 (2617) від 16.06.2017. 

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-
БАНК» запрошуються акціонери ПАТ «АПЕКС-БАНК» або їх представники, 
повноваження яких підтверджуються довіреностями на право участі та го-
лосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-
БАНК», оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства 
України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, відповідно до зако-
нодавства України.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», у Головному офісі ПАТ «АПЕКС-
БАНК» за адресою: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська,  
будинок 2/16, 2-й поверх, конференц-залу, щоденно у робочі дні з 11-00 
год. до 13-00 год., або безпосередньо перед початком у день проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» за місцем їх 
проведення.

Відповідальна особа з питань ознайомлення з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» – Голова Правлiння  
ПАТ «АПЕКС-БАНК» Кабан Вiктор Васильович, контактна особа – Гайво-
ронська О.С., тел. (044) 224-61-84.

Пропозиції до Проекту порядку денного позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» подаються акціонерами у письмовому ви-
гляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК»: www.
apeksbank.com.ua/uk/korporativnoe_upravlenie.html

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правлiння _____ (підпис)В.В.Кабан
(ініціали та прізвище керівника) М. П. 15.06.2017

Акціонерам

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК»
місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових 

осіб) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 23848885
3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/
participant/23848885

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

ІІ. Текст повідомлення:
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА 

«Славутич-Інвест» (надалі – Компанія) (протокол № 24 від 14.06.2017 року) 
припинено повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі: 

- Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, вида-
ний 29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій об-
ласті), що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІ-
МІТЕД». Акціями Компанії не володіє. 

- Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., 
Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником 
акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє. 

- Клошинська Ірина Олександрівна (паспорт СВ 836973, виданий 
07.11.2003 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є 
представником акціонера ТОВ «Таврійська Січ». Акціями Компанії не воло-
діє. 

- Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. 
Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником ак-
ціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє, які діяли у від-
повідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів Компанії № 22 від 
14.04.2016 р. та перебували на цій посаді з 14.04.2016 р. по 14.06.2017 р. 
Рішення прийнято у зв’язку з заявою Клошинської І.О. щодо припинення 
повноважень члена Наглядової ради Компанії.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Компанії (протокол 
№ 24 від 14.06.2017 року) обрано нових членів Наглядової ради Компанії у 
наступному складі:

- Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, виданий 
29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), 
що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». 
Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймав протягом останніх п’яти років: фінансовий директор ТОВ «Вектор-
Інвест», директор за сумісництвом в Компанії «I.C.Інвестментс Лімітед».

- Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., 
Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціо-
нера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який 
обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: інженер з 
комп'ютерних мереж ТОВ «Агро-Ресурс-Iнвест», приватний підприємець.

- Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. 
Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником ак-
ціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який 
обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: пре-
зидент ТОВ «БІ Мобаіл».

- Константінов Віталій Миколайович (паспорт СА 620113, виданий 
15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є 
представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії не 
володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом 
останніх п’яти років: директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія», радник дирек-
тора ТОВ «Завод ХіТ Технологія». 

Засіданням Наглядової ради (протокол № 30-17 від 14.06.2017 р.) Голо-
вою Наглядової ради Компанії обрано Клошинського О.В.

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

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

2. Голова правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» Ковиліна А.А.
14 червня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПАТ «ГП «КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД»
Публічне акціонерне товариство «Головне підприємство «Київсіль-

спецбуд» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 01354467, адреса 
місцезнаходження: 04112, м.Київ, вулиця Шамрило, будинок 9-В) повідо-
мляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
17.07.2017 року о 12-00 за адресою: 04112, м.Київ, вулиця Шамрило, 
будинок 9-В, кімната 1. Реєстрація відбудеться з 11-00 по 11-45 в день та 
за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на 

зборах.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за результатами розгляду звіту.
6. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновок Ревізійної 

комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту та висновку.

7. Затвердження річних звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з 

урахуванням вимог передбачених законодавством.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

11. Про прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів та визначення уповноважених осіб на 
підписання таких правочинів.

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 11.07.2017 р. Порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного збо-
рів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період 
з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 
16.07.2017 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:00 за адресою: 
04112,  м. Київ, вулиця Шамрило, будинок 9-В, кімната 1, звернувшись 
із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Самосенко Ва-
силь Іванович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: 01354467.infosite.com.ua. Для участі в зборах необ-
хідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену осо-
бу; довіреність на право участі в зборах для повноважених представ-
ників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. 
Телефон для довідок: (044) 456-08-11.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДГА-
ЄЦЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА» (далі – Товариство), місцезнахо-
дження: 48000, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, м. Підгайці, вул. Шев-
ченка, 64, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 25 липня 2017 року  
об 10-00год., за адресою: 48000, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, 
м. Підгайці, вул. Шевченка, 64, в кабінеті голови комісії з припинення 
Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться з 9-00 год. до 
9-45 год. в день проведення Зборів, за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається 
станом на 19 липня 2017 року. 

Перелік питань, 
згідно з порядком денним:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
5. Про відміну рішення позачергових загальних зборів акціонерів від  

29 грудня 2015 року (протокол № б/н від 29 грудня 2015 року), в частині 
питань порядку денного: № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9. 

6. Про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом пере-
творення в товариство з обмеженою відповідальністю та затвердження 
його найменування і місцезнаходження.

7. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Това-
риства.

8. Про обрання Голови та членів комісії з припинення Товариства та 
надання її повноважень.

9. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства, що при-
пиняється, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення.

10. Про затвердження плану перетворення Товариства.
11. Про затвердження порядку та умов оцінки та викупу акцій у акціоне-

рів, які голосували «проти» прийняття рішення про припинення Товари-
ства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати паспорт, що посвідчує 
особу, а представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за письмовою зая-
вою, у робочі дн, з 10-00 до 13-00 години, за місцезнаходженням Това-
риства: 48000, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, м. Підгайці,  
вул. Шевченка, 64, в кабінеті головного бухгалтера Товариства, а в 
день їх проведення - також у місці їх проведення, звертатись до відпо-
відальної особи – голови комісії з припинення Товариства Керницького 
Олега Петровича.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного Зборів: aptpidg.reyestr.com.ua

Телефон для довідок: (097668 90 93). Наглядова рада Товариства.

До уваги Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 522 «ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ», код за 
ЄДРПОУ: 01414169 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення 
21 липня 2017 року позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - 
Збори), які відбудуться о 10:00 год за місцезнаходженням Товариства: 
04116, м.Київ, вул. Довнар-Запольського, 3/1, кв.1, в приміщенні 
управління, у Виробничому відділі. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у зборах: 17.07.2017р.. Реєстрація акціоне-
рів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Для 
участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтере-
си акціонерів на зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства. Акціонери Товариства, під час підготовки до загальних зборів, 
мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку ден-
ного, у період від дати надіслання акціонерам повідомлення по 20.07.2017 
- включно (в робочі дні з 09:00 год., до 17:00 год.), а також у день прове-
дення зборів, за адресою Товариства в приміщенні управління, у Вироб-
ничому відділі. Заступник Голови правління Романенко Василь Андрійо-
вич – відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами зборів. 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  
у бюлетені «Відомості НКЦПФР», за №112 від 16.06.2017. Довідки за тел.: 

(044) 236-81-33. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного запланованих на 21.07.2017 року 
зборів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:  
http://su522.aspectgroup.com.ua / Перелік питань включених до проек-
ту порядку денного: 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акці-
онерів Товариства. 3.Затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетеню. 4.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 5.Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів Наглядової ради. 6.Обрання членів Наглядової ради, 
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради. 7.Про обрання ліквідаційної ко-
місії (ліквідатора) товариства, визначення її повноважень та порядку при-
йняття нею рішень. Припинення повноважень органів управління Товари-
ства (Виконавчого органу та Ревізійної комісії). 8.Про затвердження 
порядку та строків проведення ліквідаційної процедури товариства. 9.Про 
порядок погашення вимог кредиторів та акціонерів Товариства. 10.Про 
організацію виконання рішень, прийнятих на цих загальних зборах учас-
ників. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні Голова правління Сорока М.М.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 522 «ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ»
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Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРИЙСЬКИЙ 

ХЛІБОКОМБІНАТ»!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Стрийський хлі-

бокомбінат» (код ЄДРПОУ 23976347, місцезнаходження: 82462, Україна, 
Львівська область, Стрийський район, с.Слобідка, вул.Колеси, 4 (далі - То-
вариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства 04.07.2017 р. о 11:00 за адресою: 82462, Україна, Львів-
ська область, Стрийський район, с.Слобідка, вул.Колеси, 4, актовий 
зал, у порядку, передбаченому ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні 
товариства». Реєстрація акціонерів буде проводитись 04.07.2017р. за міс-
цем проведення зборів з 09:00 до 10:30. Для реєстрації аціонерам необхід-
но мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково дові-
реність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог 
законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачерго-
вих загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 28.06.2017р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 

зборів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких 

є заінтересованість, затвердження умов даних правочинів, а саме: догово-
рів кредитування, іпотеки, застави, поруки та інших угод укладених між 
ПрАТ «Стрийський хлібокомбінат» та ПАТ «Перший український міжнарод-
ний банк». 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. 
до 16.00 год, за місцезнаходженням Товариства, актовий зал товариства, а 
в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник директора 
по кадрах та режиму Гаврилов Віталій Васильович. Інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих за-
гальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адре-
сою: www.stryjhlib.com.ua. Довідки за телефоном: +38(03245) 5-25-53

Наглядова рада Товариства.



№112, 16 червня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27

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

Публiчнеакцiонерне товариство 
"АЛЬФА-БАНК"

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

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

5. Електронна поштова адреса ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://alfabank.ua/investor-relations

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 13.06.2017р. прийнято 

рiшення № 835 про схвалення спiвпрацiмiж ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» на ринкових умовах в рамках Договору оренди (най-
му). Предмет правочину: оренда (найм) частини нежитлових примiщень, 
що знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 7а, загальною 
площею 30,8 кв. м.; Київська обл., м. Бiла Церква, б-рОлександрiйський 
( б-р 50-рiччя Перемоги), буд.10, загальною площею 34,5 кв. м.; Київська 
обл., смт. Буча, вул. Енергетикiв, 8, загальною площею 22,5 кв. м.; 
м. Чернiгiв, проспект Миру, 17, загальною площею 16,6 кв. м.; Донецька 
обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого (вул. 19-го Партз’їзду), 48г, 
загальною площею 26 кв. м.; Донецька обл., м. Костянтинiвка, вул. Ло-
моносова, 99, загальною площею 99 кв. м.; Донецька обл., м. Торецьк 
(м. Дзержинськ), вул.Дружби (вул. 50 рокiв Жовтня), 26а, загальною 
площею 26,6 кв. м.; Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  
пр. Гвардiйський, буд.16/82, загальною площею 23,2 кв. м.; м.Тернопiль, 
вул. Степана Качали, 5, загальною площею 28,3 кв. м.; м. Хмельниць-
кий, вул. Соборна, 34, загальною площею 44,2 кв. м.; Хмельницька обл., 
м.Городок, вул. Грушевського, 80, загальною площею 25,4 кв. м.;  
м.Чернiвцi, вул. Мiцкевича, 2, загальною площею 41,2 кв. м.;  
м.Днiпропетровськ, вул. Мечнiкова, 11, загальною площею 61,5 кв. м.; 
Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, пр-тТрубникiв, 11а, загальною пло-
щею 96,7 кв. м.; Днiпропетровська обл., м.КривийРiг, вул.Землячки, 1а, 
загальною площею 41,2 кв. м.; Запорiзька обл., м. Енергодар,  
пр. Будiвельникiв, буд.36, прим. 63, загальною площею 36,3 кв. м.; 
Запорiзькаобл, м. Мелiтополь, пр. Богдана Хмельницького, буд. 30, за-
гальною площею 14,6 кв. м.; м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчнокiльцева, 19, 
прим.52, загальною площею 11,16 кв. м.; м.Днiпропетровськ,  
пр-т Д.Яворницкого (пр-т К.Маркса), 109-а, загальною площею 22,5 кв. 
м.; м.Запорiжжя, вул.Лермонтова, буд.19, прим.65, лiт.А-5, загальною 
площею 21 кв. м.; м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе. 25а, загальною 
площею 38,4 кв. м.; Кiровоградська обл., м.Олександрiя, пр. Соборний 
(пр. Ленiна), 88, загальною площею 24,6 кв. м.; м.Черкаси, 
вул.О.Дашковича, 20, загальною площею 91,5 кв. м.; Закарпатська обл., 
м.Мукачево, вул.Миру, 19, загальною площею 23,2 кв. м.; мIвано-
Франкiвськ, вул.Незалежностi, 44, загальною площею 21,7 кв. м.; Iвано-
Франкiвська обл., м.Коломия, вул.СiчовихСтрiльцiв, 41/1, загальною 
площею 35,6 кв. м.; м. Львiв, вул. Зелена, 204, загальною площею 28,1 
кв. м.; Львiвська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 26, загальною пло-
щею 55 кв. м.; Львiвська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 71а, загальною 
площею 17,3 кв. м.; м.Київ, вул.Композитора Лятошинського, буд.4, 
лiт.»А», загальною площею 23,28 кв. м.; м. Київ, вул.Жилянська, 9-11, 
загальною площею 44,4 кв. м.; м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 22/1, 
загальною площею 22 кв. м.; м. Київ, вул. Солом'янська, 23 а, загальною 
площею 41,8 кв. м.; м. Київ, вул. Хрещатик, 8 , лiт. «А», загальною пло-
щею 116,8 кв. м.; м. Київ, вул. Саксаганського, 14, загальною площею 
22,2 кв. м.; м. Київ, вул. Дiлова, буд.№ 3, загальною площею 36,3 кв. м.; 
м.Київ, Голосiївський проспект (проспект 40-рiччя Жовтня), буд. 23, за-
гальною площею 23,8 кв. м.; м. Київ, вул. Тулузи, 3 б, кв. 221, загальною 
площею 16,4 кв. м.; м. Полтава, вул. Соборностi, 43, загальною площею 
18,5 кв. м.; Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, 9/1, загаль-
ною площею 35,5 кв. м.; м. Харкiв, вул. Гоголя, 10, загальною площею 
67,5 кв. м.; м.Харкiв, пр-тЮвiлейний (пр-т 50 рiччя ВЛКСМ), буд.57-А, 

загальною площею 21,3 кв. м.; м. Харкiв, проспект Перемоги, буд. 58-А, 
загальною площею 14,3 кв. м.; м. Харкiв, проспект Науки (проспект 
Ленiна), буд.45/3, загальною площею 41,2 кв. м.; м. Харкiв, Повстання 
майдан (пл.Повстання), буд № 7/8, загальною площею 26,34 кв. м.; 
м. Харкiв, проспект Гагарiна, 244, загальною площею 18,3 кв. м.; 
м. Харкiв, вул. Алчевських (вул. Артема), буд.№1, загальною площею 
30,5 кв. м.; м. Харкiв, проспект Науки (проспект Ленiна), 12, загальною 
площею 18,52 кв. м.; м.Миколаїв, пр. Богоявленський (пр. Жовтневий), 
буд.20, прим.72-1, 72-2, 72-3, 72-4, загальною площею 20,3 кв. м.; 
м. Одеса, вул. ЮрiяОлеши, 6, загальною площею 32,4 кв. м.; Одеська 
обл., м. Чорноморськ (м. Iллiчiвськ), вул. Данченка, 9/80-Н, загальною 
площею 27,8 кв. м.; Одеська обл., м. Iзмаїл, проспект Суворова, буд. 36, 
загальною площею 11,6 кв. м.; м.Одеса, вул. Академiка Корольова, 72, 
загальною площею 83,6 кв. м.; м. Одеса, площа Соборна, 1, загальною 
площею 24,1 кв. м.; м.Одеса, вул. Фiлатоваакадемiка, буд.21, загальною 
площею 15 кв. м.; Херсонська обл., м.Скадовськ, вул. Марiїнська 
(вул. Комунарiв), буд.73-А, загальною площею 17,8 кв. м. та

суборенда частини нежитлових примiщень, що знаходяться за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 47, загальною 
площею 12,9 кв. м.; Київська обл., м. Iрпiнь, вул.Шевченка, 4а, загаль-
ною площею 14,4 кв. м.; Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Б.Хмельницького, 137, загальною площею 17,8 кв. м.; Київська обл., 
м. Бровари, вул. Марiї Лагунової,буд.4-»Б», загальною площею 22,1 кв. 
м.; Хмельницька обл., м. Дунаївцi, вул. Шевченка, 51, загальною пло-
щею 15,6 кв. м.; м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 11, загальною 
площею 18,7 кв. м.; Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, площа Горько-
го, 10, загальною площею 43,9 кв. м.; Запорiзька обл., Якимiвський р-н, 
смт. Якимiвка, вул. Ленiна, 68, загальною площею 10,4 кв. м.; м. Вiнниця, 
вул. Келецька, 53, загальною площею 16,5 кв. м.; Черкаська обл., 
м. Канiв, вул. Героїв Днiпра, 1а/3, загальною площею 35,3 кв. м.; м. Ужго-
род, вул. Швабська, буд. 21, загальною площею 21,5 кв. м.; Закарпат-
ська обл. м.Хуст, вул. Добрянського, 1/53, загальною площею 17,8 кв. м.; 
Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш, вул.Винниченка, 8, загальною площею 
22,6 кв. м.; м. Львiв, пр-т В.Чорновола, буд.45, загальною площею  
11,7 кв. м.; Львiвська обл., м. Червоноград, вул.Шептицького, 1, загаль-
ною площею 15,7 кв. м.; м. Луцьк, Київський майдан, 3, загальною пло-
щею 17 кв. м.; м.Київ, вул.Шовковична, 13/2, примiщення 141 (в лiт.А), 
загальною площею 6,85 кв. м.; м. Київ, бульвар Шевченка, 2, загальною 
площею 34,1 кв. м.; м. Київ, вул. Р.Окiпної, буд.4, загальною площею 
21,5 кв. м.; м. Київ, вул. Мiшуги, 3-в, загальною площею 16,9 кв. м.; 
м. Харкiв, пров. Вiрменський, буд. 2, загальною площею 18,4 кв. м.; 
м. Харкiв, проспект Гагарiна, буд.43, загальною площею 19,9 кв. м.; 
м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 146, загальною площею 19,8 кв. м.; 
м. Харкiв, вул. Полтавський Шлях, 56, загальною площею 39,7 кв. м.; 
м.Харкiв, майдан Свободи, буд.5, загальною площею 22,9 кв. м.;  
м.Харькiв, пр-т Московський, 196-а, загальною площею 28,2 кв. м.; 
м. Одеса, вул. Пушкiнська, 77, загальною площею 14,3 кв. м.; м. Одеса, 
проспект Шевченка, буд. 23, загальною площею 24 кв. м.; м. Одеса, 
вул. Середня, 83а, загальною площею 18,4 кв. м.; м. Одеса, вул. Уютна, 
13, загальною площею 65 кв. м.; м. Херсон, вул.49 (сорок дев»ятої) Хер-
сонської ГвардiйськоїДивiзiї/200рокiв Херсона, загальною площею  
22 кв. м. мiж ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Орендар) та ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
(Орендодавець).

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

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: вiдсутня. 
Вартiстьактивiвемiтента за даннимифiнансовоїзвiтностi за 2016 рiк -  
38 953 914 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостiактивiв Банку за 
даними фiнансовоїзвiтностi за 2016 рiк - вiдсутнє.

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

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

2. Найменування посади Михайльо В.В.
Голова Правлiння 
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 14.06.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АЛЬФА-БАНК”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №112, 16 червня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Науково-виробнича компанія «ДІАПРОФ-МЕД»

2. Код за ЄДРПОУ: 24265186
3. Місцезнаходження: 03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, оф.62
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)407-92-43, 407-93-76
5. Електронна поштова адреса: tech@diapr.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: diaproph.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів.
2. Текст Повідомлення:

Черговими загальними зборами ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» (далi – То-
вариство), якi вiдбулись 24.04.2017р., було прийняте рiшення про виплату 
дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2016 рiк у розмiрi 202178,40 грн. 
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.06.2017р. встановлена дата 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 
15.06.2017р. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, розмiр дивiдендiв на 
одну просту акцiю, без урахування податкiв, зборiв та iнших обов’язкових 
платежiв, складає 13,81 грн. Дивiденди будуть виплачуватись починаючи з 
дати 15.06.2017р. та будуть виплаченi в строк до 24.10.2017р. включно. 
Порядок виплати (спосiб отримання) дивiдендiв - виплата дивiдендiв буде 
здiйснюватись в повному обсязi безпосередньо акцiонерам Товариства, за-
значеним в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, почи-
наючи з дати 15.06.2017р. та протягом зазначеного вище строку, шляхом 
безготівкового перерахування коштів, що підлягають виплаті на грошовий 
рахунок акціонера в установі банку, або шляхом виплати готівкою через 
касу Товариства.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Шевчук Олександр Анатолійович, 
14.06.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»

Наглядова рада АТ «МетаБанк» повідомляє, що позачергові за-
гальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» відбудуться 27 червня 2017 
року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабі-
нет 204 (зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде 
проводитись у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріж-
жя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 10-00 год. 
до 10-50 год.

Початок роботи зборів о 11-00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах акціонерів – 21 червня 2017 року (станом на 24-00 
годину).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.mbank.com.ua

Перелік питань включених до порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Мета-
Банк».

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 
АТ «МетаБанк».

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-
рів АТ «МетаБанк».

4. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом при-
ватного розміщення додаткових простих іменних акцій АТ «МетаБанк» 
існуючої номінальної вартості .

5. Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» 
існуючої номінальної вартості.

6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного 
розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк».

7. Про визначення уповноваженого органу АТ «МетаБанк», якому 
надається повноваження щодо: залучення до розміщення андеррай-

тера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про 
дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований 
обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повніс-
тю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвер-
дження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту 
про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про 
відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату 
за акцій, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки 
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати 
таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщен-
ня акцій; опублікування в офіційному друкованому органі Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про мож-
ливість реалізації акціонерами переважного права на придбання 
розміщуваних Банком акцій.

8. Про визначення уповноважених осіб АТ «МетаБанк», яким нада-
ються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації ак-
ціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно 
яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпе-
чення укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представ-
ники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства України.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами проектами документів, що 
пов’язані з порядком денним та матеріалами загальних зборів прово-
диться у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя,  
пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа – перший заступник 
голови Правління Бєлка А.М. Телефон для довідок – 061 228-78-43

Наглядова рада АТ «МетаБанк»

Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАБАНК»
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД»
2. Код за ЄДРПОУ 22891229
3. Місцезнаходження Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-03-28, (044) 249-03-24
5. Електронна поштова адреса adbbuh@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.aerobud.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
15.06.2017 р. рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- обрано на посаду голови Наглядової ради Панченко Владислава Петрови-
ча (паспорт СН №351467, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 
26.11.1996р.) за рішенням Наглядової ради. Голова Наглядової ради є пред-
ставником акціонера – ТОВ «ФІНТАЙМ». Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 25,5009%. Особу призначено на три роки. До обрання про-
тягом останніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової ради  
ПАТ «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД», директор з економіки, голова ТОВ «ФІН-
ТАЙМ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Ціховський Л.К. м. п. 15.06.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Херсонська теплоелектроцентраль»

2. Код за ЄДРПОУ: 00131771
3. Місцезнаходження: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0552)35-24-56 (0552)35-24-42
5. Електронна поштова адреса: data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://tec.ks.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа – Генеральний директор ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» - Педченко Богдан Антонович (Паспорт: серiя НЕ 
номер 747565, виданий Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй 
областi 21.04.2015 р.). Припинено повноваження з 12.06.2017 року. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента у 0,002572%. Акцiями товари-
ства володiє у 0,002572%. Припинено повноваження в зв’язку iз вико-
нанням рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв про змiну назви та 
типу акцiонерного товариства ПрАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа на данiй 
посадi перебувала з 17.01.2017 р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор технiчний - Цицик Iгор Iванович (Пас-
порт МО номер 578981, виданий 27.08.1998 р. Суворовським РВ УМВС 
України в Херсонськiй обл.). Припинено повноваження з 12.06.2017 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у 0,002572%. Акцiями 
товариства володiє у 0,002572%. Припинено повноваження в зв’язку iз 
виконанням рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв про змiну на-
зви та типу акцiонерного товариства ПрАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа 
на данiй посадi перебувала з 17.01.2017 р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор iз загальних питань - Рубан Юрiй 
Вiталiйович (Паспорт: НЕ номер 152585, виданий 05.06.2002 року 
Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Припинено по-
вноваження з 12.06.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента у 0,002572%. Акцiями товариства володiє у 0,002572%. При-
пинено повноваження в зв’язку iз виконанням рiшення рiчних Загаль-
них зборiв акцiонерiв про змiну назви та типу акцiонерного товариства 
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ». Особа на данiй посадi перебувала з 
17.01.2017 р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор iз безпеки та режиму - Чебаков Олек-
сандр Михайлович (Паспорт: ВА номер 448748, виданий 15.07.1996 
року Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.). Припинено 
повноваження з 12.06.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. Акцiями товариства не володiє. Припинено повноваження в 
зв’язку iз виконанням рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв про 
змiну назви та типу акцiонерного товариства ПрАТ «Херсонська ТЕЦ». 
Особа на данiй посадi перебувала з 17.01.2017 р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор iз правових питань - Польща Наталiя 
Юрiївна (Паспорт: МР номер 027222, виданий 16.01.2003 року 
Днiпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл.). Припинено 
повноваження з 12.06.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. Акцiями товариства не володiє. Припинено повноваження в 
зв’язку iз виконанням рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв про 

змiну назви та типу акцiонерного товариства ПрАТ «Херсонська ТЕЦ». 
Особа на данiй посадi перебувала з 17.01.2017 р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради Приват-
ного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» вiд 
12.06.2017 року. Посадова особа – Генеральний директор  
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» - Педченко Богдан Антонович (Паспорт: серiя 
НЕ номер 747565, виданий Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй 
областi 21.04.2015 р.). Обрано на посаду Генерального директора з 
12.06.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у 0,002572%. 
Акцiями товариства володiє у 0,002572%. Попереднє мiсце роботи:  
м. Черкаси. ТОВ «Територiальна генеруюча компанiя №1» – заступник 
директора; м. Херсон, ПАТ «Херсонська ТЕЦ» – Голова правлiння.

Призначено строком на один рiк згiдно додаткової угоди №1 вiд 
12.06.2017 р. до контракту №724 вiд 17.01.2017 р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор технiчний - Цицик Iгор Iванович (Пас-
порт МО номер 578981, виданий 27.08.1998р. Суворовським РВ УМВС 
України в Херсонськiй обл.). Обрано на посаду Директора технiчного з 
12.06.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у 
0,002572%. Акцiями товариства володiє у 0,002572%. Попереднє мiсце 
роботи: м. Херсон, ПАТ «Херсонська ТЕЦ», 1-й заступник Голови 
правлiння – головний iнженер.

Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Ди-
ректора (члена Дирекцiї) згiдно контракту №29 вiд 12.06.2017р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор iз загальних питань - Рубан Юрiй 
Вiталiйович (Паспорт: НЕ номер 152585, виданий 05.06.2002 року 
Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Обрано на по-
саду Директора iз загальних питань з 12.06.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента у 0,002572%. Акцiями товариства володiє 
у 0,002572%. Попереднє мiсце роботи: м. Херсон, ПАТ «Херсонська 
ТЕЦ», В.о. заступника голови правлiння з загальних питань, заступник 
голови правлiння iз загальних питань.

Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Ди-
ректора (члена Дирекцiї) згiдно контракту №30 вiд 12.06.2017р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор iз безпеки та режиму - Чебаков Олек-
сандр Михайлович (Паспорт: ВА номер 448748, виданий 15.07.1996 
року Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.). Обрано на 
посаду Директора iз безпеки та режиму з 12.06.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою 
у статутному капiталi емiтента. Акцiями товариства не володiє. Попере-
днє мiсце роботи: м. Херсон, ПАТ «Херсонська ТЕЦ», в.о. начальника 
служби безпеки, заступник голови правлiння з безпеки.

Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Ди-
ректора (члена Дирекцiї) згiдно контракту №32 вiд 12.06.2017р.

Змiни вiдбулися згiдно Протоколу засiдання наглядової ради При-
ватного акцiонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» 
вiд 12.06.2017 року. Посадова особа –Директор (член Дирекцiї) ПрАТ 
«Херсонська ТЕЦ» – Директор iз правових питань - Польща Наталiя 
Юрiївна (Паспорт: МР номер 027222, виданий 16.01.2003 року 
Днiпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл.). Обрано на 
посаду Директора iз правових питань з 12.06.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою 
у статутному капiталi емiтента. Акцiями товариства не володiє. Попере-
днє мiсце роботи: м. Херсон, ПАТ «Херсонська ТЕЦ», начальник юри-
дичного вiддiлу, заступник Голови правлiння з юридичного забезпечен-
ня та кадрової полiтики.

Призначено строком: впродовж строку повноважень обраного Ди-
ректора (члена Дирекцiї) згiдно контракту №31 вiд 12.06.2017р.

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

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

Генеральний директор Педченко Богдан Антонович, 12.06.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №112, 16 червня 2017 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЕРА".

Місцезнаходження товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська, 38/44, поверх 6, кімната 612.

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство "Севастопольське підприємство "ЕРА"

(надалі - Товариство), повідомляє Вас про те, що 17 липня 2017 року о
10.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товарис-
тва (надалі - Загальні збори), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська,38/44, поверх 6, кімната 612.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
відбудеться 17 липня 2017 року з 9.00 години до 9.50 годин за адресою: Ук-
раїна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612, відповідно
до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складеному станом на 11  липня 2017 р.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіреність на
право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право
участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Ра-
зом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чи-
ном засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої
особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. 

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено в реєстрації
для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представни-
ка акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представни-
ка акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь
у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу,
що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що
видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-
юридичної особи.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами - Гене-
ральний директор Товариства Мельник Петро Іванович. Ознайомлення з
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідом-
лення до 17.07.2017 року з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до 16.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул.
Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612. В день проведення Загальних
зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення За-
гальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті: www.sev-era.biz-gid.ru   

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 

1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товарис-
тва, прийняття рішення про припинення її повноважень. 

2) Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів Товариства.

3) Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду  та висновків Ревізійної комісії Това-
риства. 

4) Розгляд висновків Наглядової ради Товариства про результати  ді-
яльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
Наглядової ради Товариства.

5) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6) Про безперспективність сценарію фінансового оздоровлення Това-

риства.
7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, а саме відчуження до 100 відсотків активів Товариства при укладен-
ні мирової згоди у рамках справи про банкрутство або продаж майна Това-
риства у рамках процедури банкрутства.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають
право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції над-
силаються за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44,
поверх 6, кімната 612.

ПАТ "СП "Ера"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"УНIВЕРСАЛЬНА"

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

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

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Бiржової ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) Бутен-
ко Денис Сергiйович звiльнений з посади генерального директора з
15.06.2017 року в зв`язку з припиненням дiї контракту з генеральним ди-
ректорам за згодою сторiн (згiдно п.1 ст.36 КЗпП України). Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Особа перебувала на посадi з
01.08.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна"
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. 

Рiшенням Бiржової Ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) з
16.06.2017 року тимчасово виконуючим обов`язки генерального директо-
ра призначено Риндiна Олександра Олександровича, що володiє часткою
в статутному капiталi у розмiрi 0,002941% . Займав посади т.в.о генераль-
ного директора ПрАТ "ФБ "Унiверсальна", члена Бiржової ради ПрАТ
"Приднiпровська фондова бiржа", голови правлiння ПАТ "КБ "Аксiома", фi-
нансового директора ТОВ "ЮК "Альфа", та iнш. Призначений з 16.06.2017
строком на 3 мiсяцi. Посадова особа судимостей за корисливi та посадо-
вi злочини не має.

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 Бутенко Денис Сергiйович 15.06.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСТАР"

(місцезнаходження: 61002, Харківська обл., м. Харків, вулиця Дарвіна,
будинок 20; код за ЄДРПОУ 01412294) повідомляє, що 23.05.2017 відбу-
лись загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням
ПРАТ "КОНСТАР" і розглядаються Головою комісії по припиненню (перет-
воренню) ПРАТ "КОНСТАР" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення. Кре-
дитор, вимоги якого до ПРАТ "КОНСТАР" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про
припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здій-
снення на вибір ПРАТ "КОНСТАР" однієї з таких дій: забезпечення вико-
нання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки та/або
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передба-
чений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не
вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед
ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у порядку, встановленому
ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону України "Про акціонерні
товариства".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955213
3. Місцезнаходження: 66161, Одеська обл., Балтський район, село Бі-

лине, вул. Залізнична, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4866) 2-59-12 / 0 (4866) 2-59-

12
5. Електронна поштова адреса: balta@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: balta-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 
прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське 
хлібоприймальне підприємство» «12» червня 2017 року. Ринкова вартість 
майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства, становить 4 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності становить 41 207 000,00 гривень. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить 9,70 відсотків. Предметом правочину є приєднання до дого-
вору про надання послуг з овердрафту. Заінтересована особа Підприємство 
з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 
23393195, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100. 
Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товари-
ства «Балтське хлібоприймальне підприємство» є посадовою особою заін-
тересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до «30» 
вересня 2018 року, сума договору 4 000 000,00 гривень. Додаткові критерії 
для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не перед-
бачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

III. Підпис
Директор Самолюк Сергій Іванович підтверджує достовірність ін-

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЕРА".

Місцезнаходження товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська, 38/44, поверх 6, кімната 612.

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство "Севастопольське підприємство "ЕРА"

(надалі - Товариство), повідомляє Вас про те, що 17 липня 2017 року о
10.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товарис-
тва (надалі - Загальні збори), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська,38/44, поверх 6, кімната 612.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
відбудеться 17 липня 2017 року з 9.00 години до 9.50 годин за адресою: Ук-
раїна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612, відповідно
до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складеному станом на 11  липня 2017 р.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіреність на
право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право
участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Ра-
зом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чи-
ном засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої
особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. 

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено в реєстрації
для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представни-
ка акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представни-
ка акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь
у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу,
що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що
видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-
юридичної особи.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами - Гене-
ральний директор Товариства Мельник Петро Іванович. Ознайомлення з
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідом-
лення до 17.07.2017 року з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до 16.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул.
Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612. В день проведення Загальних
зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення За-
гальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті: www.sev-era.biz-gid.ru   

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 

1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товарис-
тва, прийняття рішення про припинення її повноважень. 

2) Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів Товариства.

3) Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду  та висновків Ревізійної комісії Това-
риства. 

4) Розгляд висновків Наглядової ради Товариства про результати  ді-
яльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
Наглядової ради Товариства.

5) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6) Про безперспективність сценарію фінансового оздоровлення Това-

риства.
7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, а саме відчуження до 100 відсотків активів Товариства при укладен-
ні мирової згоди у рамках справи про банкрутство або продаж майна Това-
риства у рамках процедури банкрутства.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають
право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції над-
силаються за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44,
поверх 6, кімната 612.

ПАТ "СП "Ера"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"УНIВЕРСАЛЬНА"

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

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

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Бiржової ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) Бутен-
ко Денис Сергiйович звiльнений з посади генерального директора з
15.06.2017 року в зв`язку з припиненням дiї контракту з генеральним ди-
ректорам за згодою сторiн (згiдно п.1 ст.36 КЗпП України). Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Особа перебувала на посадi з
01.08.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна"
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. 

Рiшенням Бiржової Ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) з
16.06.2017 року тимчасово виконуючим обов`язки генерального директо-
ра призначено Риндiна Олександра Олександровича, що володiє часткою
в статутному капiталi у розмiрi 0,002941% . Займав посади т.в.о генераль-
ного директора ПрАТ "ФБ "Унiверсальна", члена Бiржової ради ПрАТ
"Приднiпровська фондова бiржа", голови правлiння ПАТ "КБ "Аксiома", фi-
нансового директора ТОВ "ЮК "Альфа", та iнш. Призначений з 16.06.2017
строком на 3 мiсяцi. Посадова особа судимостей за корисливi та посадо-
вi злочини не має.

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 Бутенко Денис Сергiйович 15.06.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСТАР"

(місцезнаходження: 61002, Харківська обл., м. Харків, вулиця Дарвіна,
будинок 20; код за ЄДРПОУ 01412294) повідомляє, що 23.05.2017 відбу-
лись загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням
ПРАТ "КОНСТАР" і розглядаються Головою комісії по припиненню (перет-
воренню) ПРАТ "КОНСТАР" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення. Кре-
дитор, вимоги якого до ПРАТ "КОНСТАР" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про
припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здій-
снення на вибір ПРАТ "КОНСТАР" однієї з таких дій: забезпечення вико-
нання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки та/або
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передба-
чений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не
вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед
ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у порядку, встановленому
ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону України "Про акціонерні
товариства".
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА 

ПТАХОФАБРИКА"
повідомляє про можливість реалізації акціонером переважного

права на придбання акцій, що додатково розміщуються
Повна назва товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (далі - Товариство, емі-
тент), скорочена назва товариства: ПРАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА", код за ЄДРПОУ: 00851376, місцезнаходження това-
риства: 44700 Волинська обл. Володимир-Волинський р-н, с.Федорівка,
вул. Ужвій, 1, тел./факс: (03342) 2-26-05, e-mail: L.mashevska@chebatu-
rochka.ua, дата протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення
про збільшення статутного капіталу та про приватне розміщення: 24 квіт-
ня 2017 року.

Загальна кількість розміщуваних товариством акцій - 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0
(нуль) гривень 25 коп. за акцію, ціна розміщення акцій дорівнює ринковій
вартості акції, визначеній на засадах незалежної оцінки, проведеної від-
повідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професій-
ну оціночну діяльність, і затвердженій Наглядовою радою, і становить - 2
(дві) гривні 50 коп. за одну акцію.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких ак-
ціонер має переважне право: кількість акцій, на придбання яких акціонер
має переважне право, визначається шляхом множення кількості акцій,
що пропонується до розміщення, на співвідношення кількості акцій, які
знаходяться у власності акціонера, до кількості акцій, які складають за-
реєстрований статутний капітал Товариства.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на прид-
бання акцій додаткової емісії: переважне право надається акціонеру -
власнику простих акцій у процесі приватного розміщення. Акціонер має
переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рі-
шення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом приватного
розміщення акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у за-
гальній кількості простих акцій на дату прийняття рішення про приватне
розміщення акцій, тобто на 24.04.2017. Реалізація переважного права на
придбання акцій здійснюється з 17 липня 2017 року по 07 серпня 2017
року включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна,
44700 Волинська обл. Володимир-Волинський р-н, с.Федорівка, вул. Уж-
вій, 1, кабінет 1. Заяви подаються з 10-00 до 16-00 години за київським
часом кожного робочого дня. Переважне право на придбання акцій до-
даткової емісії реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рі-
шення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом приватного
розміщення акцій, тобто станом на 24.04.2017. Акціонер, який має намір
реалізувати своє переважне право, подає на ім'я уповноваженої особи
Товариства - Генерального директора Сич Аліни Вікторівни письмову за-
яву про придбання акцій. У заяві повинно бути зазначено прізвище, ім'я

та по-батькові, місце проживання, кількість цінних паперів, що придбава-
ються акціонером. Заяви на придбання акцій фізичною особою подають-
ся особисто заявником або уповноваженою ним особою за нотаріально
посвідченим дорученням. Реєстрація заяв про придбання акцій здій-
снюється в день їх надходження в журналі реєстрації вхідної кореспон-
денції Товариства. Заява приймається Товариством не пізніше дня, що
передує дню початку укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій. Заяви, що надійдуть поза межами
встановленого строку, розгляду не підлягають. У разі, якщо протягом
строку реалізації переважного права з 17 липня 2017 року по 07 серпня
2017 року включно акціонер не надав заяву про придбання акцій та не
перерахував на рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості
акцій, що ними придбаваються, вважається, що акціонер відмовляється
від використання свого переважного права на придбання акцій. Отри-
мання письмового підтвердження про відмову власника акцій від вико-
ристання свого переважного права на придбання акцій умовами розмі-
щення акцій не передбачено. Після подання письмової заяви про прид-
бання акцій, акціонер перераховує кошти в національній валюті України
в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, на поточний
рахунок Товариства  № 26003569803 в Акціонерному  товаристві "Рай-
ффайзен Банк Аваль", МФО 380805. Оплата здійснюється грошовими
коштами у національній валюті України або за згодою між товариством
та інвестором - шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за гро-
шовими зобов'язаннями в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придба-
ваються акціонером, за ціною, що дорівнює ринковій вартості акції Това-
риства, а саме 2 грн. 50 коп. за акцію. Кошти перераховуються або зара-
хування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями здій-
снюється не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Видача То-
вариством на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про
придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбавають-
ся, письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій здій-
снюється протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів
товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, яко-
му надаються повноваження щодо внесення змін до проспекту емісії ак-
цій, прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі як-
що на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власни-
ками та акції повністю оплачено), затвердження результатів приватного
розміщення акцій, затвердження звіту про результати приватного розмі-
щення акцій, прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; по-
вернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження ре-
зультатів укладення договорів або у разі прийняття рішення про відмову
від розміщення акцій.

Наглядова рада

Уточнення інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНИЙ БАНК» повідомляє про технічну помилку допущену у публікації 
про проведення позачергових Загальних зборів які відбудуться «16» черв-
ня 2017 року яка була розміщена в офіційному друкованому виданні Бю-
летень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», номер 106 від 08.06.2017.

Пунк 2 порядку денного вважати таким:
Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК», затвердження регламенту зборів.

Додаткову інформацію акціонери ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» можуть 
отримати за номером телефону (0312) 61-98-30.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс 

(057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів. 
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття річними загальними зборами акціонерного товари-
ства рішення про виплату дивідендів: 20.04.2017 р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення 

річних загальних зборів: 532 664 000,00 грн. 
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам в порядку, вста-

новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
14.06.2017 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-

риства «Турбоатом» (Протокол № 10-НР від 14.06.2017 року) прийняті 
наступні рішення:

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів: 29.06.2017 р.

Строк виплати дивідендів: з 01.09.2017 по 20.10.2017 р.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повно-

му обсязі.
ІІІ. Підпис

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

2. Генеральний директор  ___________  В.Г. Суботін 
 М.П.
  15.06.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЕРА".

Місцезнаходження товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська, 38/44, поверх 6, кімната 612.

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство "Севастопольське підприємство "ЕРА"

(надалі - Товариство), повідомляє Вас про те, що 17 липня 2017 року о
10.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товарис-
тва (надалі - Загальні збори), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська,38/44, поверх 6, кімната 612.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
відбудеться 17 липня 2017 року з 9.00 години до 9.50 годин за адресою: Ук-
раїна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612, відповідно
до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складеному станом на 11  липня 2017 р.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіреність на
право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право
участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Ра-
зом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чи-
ном засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої
особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. 

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено в реєстрації
для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представни-
ка акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представни-
ка акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь
у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу,
що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що
видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-
юридичної особи.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами - Гене-
ральний директор Товариства Мельник Петро Іванович. Ознайомлення з
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідом-
лення до 17.07.2017 року з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до 16.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул.
Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612. В день проведення Загальних
зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення За-
гальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті: www.sev-era.biz-gid.ru   

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 

1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товарис-
тва, прийняття рішення про припинення її повноважень. 

2) Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів Товариства.

3) Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду  та висновків Ревізійної комісії Това-
риства. 

4) Розгляд висновків Наглядової ради Товариства про результати  ді-
яльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
Наглядової ради Товариства.

5) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6) Про безперспективність сценарію фінансового оздоровлення Това-

риства.
7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, а саме відчуження до 100 відсотків активів Товариства при укладен-
ні мирової згоди у рамках справи про банкрутство або продаж майна Това-
риства у рамках процедури банкрутства.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають
право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції над-
силаються за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44,
поверх 6, кімната 612.

ПАТ "СП "Ера"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"УНIВЕРСАЛЬНА"

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

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

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Бiржової ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) Бутен-
ко Денис Сергiйович звiльнений з посади генерального директора з
15.06.2017 року в зв`язку з припиненням дiї контракту з генеральним ди-
ректорам за згодою сторiн (згiдно п.1 ст.36 КЗпП України). Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Особа перебувала на посадi з
01.08.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна"
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. 

Рiшенням Бiржової Ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) з
16.06.2017 року тимчасово виконуючим обов`язки генерального директо-
ра призначено Риндiна Олександра Олександровича, що володiє часткою
в статутному капiталi у розмiрi 0,002941% . Займав посади т.в.о генераль-
ного директора ПрАТ "ФБ "Унiверсальна", члена Бiржової ради ПрАТ
"Приднiпровська фондова бiржа", голови правлiння ПАТ "КБ "Аксiома", фi-
нансового директора ТОВ "ЮК "Альфа", та iнш. Призначений з 16.06.2017
строком на 3 мiсяцi. Посадова особа судимостей за корисливi та посадо-
вi злочини не має.

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 Бутенко Денис Сергiйович 15.06.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСТАР"

(місцезнаходження: 61002, Харківська обл., м. Харків, вулиця Дарвіна,
будинок 20; код за ЄДРПОУ 01412294) повідомляє, що 23.05.2017 відбу-
лись загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням
ПРАТ "КОНСТАР" і розглядаються Головою комісії по припиненню (перет-
воренню) ПРАТ "КОНСТАР" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення. Кре-
дитор, вимоги якого до ПРАТ "КОНСТАР" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про
припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здій-
снення на вибір ПРАТ "КОНСТАР" однієї з таких дій: забезпечення вико-
нання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки та/або
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передба-
чений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не
вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед
ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у порядку, встановленому
ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону України "Про акціонерні
товариства".



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №112, 16 червня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "РІВНЕАЗОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 05607824
3. Місцезнаходження 33017 м. Рівне-17 д/н
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 61-83-76 (0362) 61-83-76
5. Електронна поштова адреса corpsekretar@azot.rv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/
osoblyva-informatsiia-tovarystva1

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» від 12 червня 2017 року 

(Протокол № 12/06/17 від 12 червня 2017 року) у зв‘язку зі зміною типу та найме-
нування товариства відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента:

Обрано Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:

- Кікту Олега Олександровича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0000003%;
обраний на строк 3 роки, або до моменту переобрання;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: перший заступник 

директора;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Обрано заступником Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:
- Халіна Олександра Сергійовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0000003%;
обраний на строк 3 роки, або до моменту переобрання;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: генеральний дирек-

тор, директор;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Достроково припинено повноваження 12 червня 2017 року Голови 

Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ»:
- Заблуди Михайла Васильовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі не володіє;
строк перебування на посаді 5 років 8 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Достроково припинено повноваження 12 червня 2017 року заступ-

ника Голови Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ»:
- Коваленка Володимира Григоровича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001%;
строк перебування на посаді 5 років 8 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Достроково припинено повноваження 12 червня 2017 року члена 

Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ»:
- Антонця Валерія Михайловича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
строк перебування на посаді 5 років 8 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Достроково припинено повноваження 12 червня 2017 року члена 

Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ»:
- Власюка Миколи Максимовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

строк перебування на посаді 2 роки 8 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Достроково припинено повноваження 12 червня 2017 року члена 

Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ»:
- Єрьоменка Віталія Андрійовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
строк перебування на посаді 8 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Достроково припинено повноваження 12 червня 2017 року члена 

Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ»:
- Яцуна Сергія Григоровича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
строк перебування на посаді 5 років 8 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Обрано (призначено) 12 червня 2017 року Головою Правління ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:
- Заблуду Михайла Васильовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі не володіє;
обраний на строк 1 (один) рік;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Голова Правління;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Обрано (призначено) 12 червня 2017 року заступником Голови Прав-

ління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:
- Коваленка Володимира Григоровича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001%;
обраний на строк 1 (один) рік;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Заступник Голови 

Правління, головний інженер;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Обрано (призначено) 12 червня 2017 року членом Правління ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:
- Антонця Валерія Михайловича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обраний на строк 1 (один) рік;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: член Правління, Ди-

ректор з кадрових питань, режиму та безпеки; Директор департаменту з 
режиму та безпеки

посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Обрано (призначено) 12 червня 2017 року членом Правління ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:

- Власюка Миколу Максимовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обраний на строк 1 (один) рік;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: член Правління, Дирек-

тор з питань економіки, Перший заступник директора з економіки та фінансів
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Обрано (призначено) 12 червня 2017 року членом Правління ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:
- Єрьоменка Віталія Андрійовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обраний на строк 1 (один) рік;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РІВНЕАЗОТ”
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протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: член Правління, 
спеціаліст з питань аналітики і тендерних процедур 1 категорії, начальник 
відділу закупівель робіт (послуг), директор з матеріально-технічного 
постачання;

посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Обрано (призначено) 12 червня 2017 року членом Правління ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:

- Яцуна Сергія Григоровича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (протокол 

№12/06/17 від 12.06.2017 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;

обраний (переобраний) на строк 1 (один) рік;
протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: член Правління, На-

чальник юридичного відділу, Директор юридичного департаменту 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. Найменування посади Власюк Микола Максимович
Перший заступник директора 
з економіки та фінансів

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2017.06.13
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВ-
СЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 05393139
3. Місцезнаходження Україна, 51200, Дніпропетровська 

область, м.Новомосковськ, 
вул.Сучкова, 115

4. Міжміський код, телефон та 
факс

Тел.: (0569) 697501; 
Факс: (0569) 697611

5. Електронна поштова адреса info@nmpp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.nmpp.interpipe.biz

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

Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІН-

ТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі по тексту – То-
вариство) 13 червня 2017 року (протокол засідання Наглядової ради 
№319), на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішен-
ня про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейно-
вича (паспорт 45 07 873735, виданий 29 квітня 2005 року ОВД району Но-
вокосино м. Москви) - представника акцiонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» 
(INTERPIPE LIMITED) (реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходжен-

ня: Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus. «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE 
LIMITED) володiє 178478598 шт. простих іменних акцій Товариства; частка, 
якою володіє акціонер в статутному капіталі Товариства 89,2393%).

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 
01.08.2011р. по 30.04.2013р. – ТОВ «Бостас Консалтинг Груп Україна», за-
ступник директора; з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА», комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. – ТОВ «Ін-
вестиційна компанія «АРГО», старший віце-президент з суднобудування та 
промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. – ЗАТ «Нордік Ярдс», 
генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ «ІНТЕР-
ПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», директор. У інших юридичних особах обіймає по-
сади: Голови Наглядової ради ТОВ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОС-
ТАЛЬ» (вул. Винокурова, 4, м. Дніпро, 49051); Члена Ради Директорів, 
головного виконавчого директора «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (ІNTERPІPE 
LІMІTED) (Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus); директора «НОРЗ АМЕРІКАН 
ІНТЕРПАЙП, ІНК.» (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) (1800 West Loop 
South, Suite 1350 Houston, Texas, 77027 - USA); Голови Наглядової ради 
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081) - представ-
ника акцiонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED); члена На-
глядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» (вул. Липова, 1, 
м. Дніпро) - представника акцiонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE 
LIMITED). Частка, якою володіє Храйбе Ф.З. в статутному капіталі емітен-
та - 0 %. Храйбе Ф.З. не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

Храйбе Ф.З. обрано членом Наглядової ради Товариства річними За-
гальними зборами Товариства, які відбулися 21.04.2017 року (протокол 
річних Загальних зборів №9), на строк до наступних річних Загальних збо-
рів Товариства. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
Голова Правління Ю.М. Антипов

14.06.2017
М.П. (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00846369. 3. Місцезнаходження: 08471, Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, село Улянiвка, в/к. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 044 585 30 05 044 200 55 22. 5. Електронна поштова адреса:  
pz_kolos@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: sites.google.
com/site/patplemzavodkolos. 7. Вид особливої інформації: Змiна складу 
посадових осiб емiтента. II. Текст повiдомлення. Назва уповноваженого 
органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: 
Наглядова рада. Дата прийняття рiшення – 12.06.2017р. Змiст такого 
рiшення iз зазначенням пiдстав: Припинення повноважень з 12.06.2017р. 
голови та членів правління у повному складі та призначення з 
13.06.2017р. одноосібного виконавчого органу – директора, у зв’язку 
із зміною кількісного складу виконавчого органу згідно нової редак-
ції статуту. Зміни щодо всіх осіб, зазначених у цій інформації відбулись 
на підставі Протоколу засідання Наглядової ради №01/06-1 вiд 12.06.2017. 
Всi особи, зазначенi в цiй iнформацiї, не володіють акціями емітента, не 
мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi. У зв`язку з при-
йнятим рiшенням виникла така iнформацiя: 1. Припинено повноважен-
ня: Голова правління Гарбарук Сергiй Миколайович (паспорт СН 

169847,13.07.1996, Подiльський РУ ГУ МВС України в м.Києвi) Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 1,7 рокiв. 2. Припинено повно-
важення: Член правління Корчинський Олег Олександрович (паспорт 
СК 910623, 30.09.1998, Переяслав-Хмельницьке МРВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi:  
1,7 рокiв. 3. Припинено повноваження: Член правління Малюх 
Наталiя Євгенiвна (паспорт МЕ 222801, 27.03.2003, Днiпровське РУ ГУ 
МВС в м.Києвi). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi:  
1,7 рокiв. 4. Припинено повноваження: Член правління Кокiн Андрiй 
Сергiйович (паспорт МН 565846, 14.11.2002, Троїцький ВР УМВС України 
в Луганськiй областi). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
1,7 рокiв. 5. Припинено повноваження: Член правління Чорний Iван 
Iванович (паспорт НС 676020, 12.10.1999, Жашкiвський РВ УМВС Украї-
ни в Черкаськiй областi). Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1,7 рокiв. 6. Призначено: Директор Гарбарук Сергiй Миколайо-
вич. Строк, на який призначено (обрано) особу – до припинення повно-
важень. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
директор ТОВ «СТАРА ФЕРМА». 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 Гарбарук Сергiй Миколайович. 
13.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №112, 16 червня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "БЕТОНМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 Донецька обл., м. Слов`янськ 

вул. Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0626 63-55-15 06262 3-83-71

5. Електронна поштова адреса urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

http://betonmash.com/
download?language=uk

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
14.06.2017 року Наглядова рада приватного акцiонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 7) про надання згоди на 
вчинення Товариством наступних значних правочинiв (далi – правочини):

1. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на 
суму 805620,00 грн. згiдно проекту специфiкацiї № 3 до договору  
№ 20/2017/175-277/14-11314 вiд 20.01.2017 р., та збiльшення суми догово-
ру до 13240038,00 грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 13 240 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 81307 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 16,28 %.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», 
вiдсутнi.

2.Предметом правочину є постачання Товариству металопродукцiї 
згiдно проекту договору №216/17 Пр-М-15/11585 вiд 27.04.2017 р., на суму 
9 000 000,00 грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 9 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 81307тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 11,07 %.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», 
вiдсутнi.

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 Флерко Максим Миколайович
Генеарльний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.06.15
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"БАНК АЛЬЯНС" 

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

буд. 50
4. Міжміський код, телефон та 
факс

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

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

www.alliancebank.org.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Саєнка 

Юрiя Анатолiйовича призначено першим заступником Голови Правлiння, 

членом Правлiння з 13.06.2017р. Строк призначення посадової особи не ви-
значений. Пiдставою такого рiшення та обґрунтуванням змiн у персонально-
му складi посадових осiб є рiшення Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 
(протокол №44 засiдання Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд  
12 червня 2017 року) та згода особи на його призначення .

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. По-
садова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
- заступник керуючого Подiльським вiддiленням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 

з 02.10.2012 по 28.02.2013;
- вiце-президент бiзнесу «Персональнi фiнанси» ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАМАНТБАНК» з 19.09.2013 по 28.02.2014;
- вiце-президент з персональних фiнансiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДIАМАНТБАНК» з 01.03.2014 по 12.06.2017.
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 Онищенко Наталiя Василiвна
Голова Правлiння (ініціали та прізвище керівника)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЕРА".

Місцезнаходження товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська, 38/44, поверх 6, кімната 612.

Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство "Севастопольське підприємство "ЕРА"

(надалі - Товариство), повідомляє Вас про те, що 17 липня 2017 року о
10.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товарис-
тва (надалі - Загальні збори), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почай-
нинська,38/44, поверх 6, кімната 612.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах
відбудеться 17 липня 2017 року з 9.00 години до 9.50 годин за адресою: Ук-
раїна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612, відповідно
до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складеному станом на 11  липня 2017 р.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіреність на
право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право
участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Ра-
зом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чи-
ном засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої
особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. 

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено в реєстрації
для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представни-
ка акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представни-
ка акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь
у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу,
що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що
видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-
юридичної особи.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відпо-
відальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами - Гене-
ральний директор Товариства Мельник Петро Іванович. Ознайомлення з
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідом-
лення до 17.07.2017 року з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до 16.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул.
Почайнинська,38/44, поверх 6, кімната 612. В день проведення Загальних
зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення За-
гальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті: www.sev-era.biz-gid.ru   

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 

1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товарис-
тва, прийняття рішення про припинення її повноважень. 

2) Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів Товариства.

3) Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду  та висновків Ревізійної комісії Това-
риства. 

4) Розгляд висновків Наглядової ради Товариства про результати  ді-
яльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків
Наглядової ради Товариства.

5) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6) Про безперспективність сценарію фінансового оздоровлення Това-

риства.
7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, а саме відчуження до 100 відсотків активів Товариства при укладен-
ні мирової згоди у рамках справи про банкрутство або продаж майна Това-
риства у рамках процедури банкрутства.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають
право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції над-
силаються за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська,38/44,
поверх 6, кімната 612.

ПАТ "СП "Ера"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"УНIВЕРСАЛЬНА"

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

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

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Рiшенням Бiржової ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) Бутен-
ко Денис Сергiйович звiльнений з посади генерального директора з
15.06.2017 року в зв`язку з припиненням дiї контракту з генеральним ди-
ректорам за згодою сторiн (згiдно п.1 ст.36 КЗпП України). Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Особа перебувала на посадi з
01.08.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "ФБ "Унiверсальна"
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. 

Рiшенням Бiржової Ради (Протокол №142 вiд 14.06.2017 року) з
16.06.2017 року тимчасово виконуючим обов`язки генерального директо-
ра призначено Риндiна Олександра Олександровича, що володiє часткою
в статутному капiталi у розмiрi 0,002941% . Займав посади т.в.о генераль-
ного директора ПрАТ "ФБ "Унiверсальна", члена Бiржової ради ПрАТ
"Приднiпровська фондова бiржа", голови правлiння ПАТ "КБ "Аксiома", фi-
нансового директора ТОВ "ЮК "Альфа", та iнш. Призначений з 16.06.2017
строком на 3 мiсяцi. Посадова особа судимостей за корисливi та посадо-
вi злочини не має.

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 Бутенко Денис Сергiйович 15.06.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСТАР"

(місцезнаходження: 61002, Харківська обл., м. Харків, вулиця Дарвіна,
будинок 20; код за ЄДРПОУ 01412294) повідомляє, що 23.05.2017 відбу-
лись загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням
ПРАТ "КОНСТАР" і розглядаються Головою комісії по припиненню (перет-
воренню) ПРАТ "КОНСТАР" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення. Кре-
дитор, вимоги якого до ПРАТ "КОНСТАР" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про
припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здій-
снення на вибір ПРАТ "КОНСТАР" однієї з таких дій: забезпечення вико-
нання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки та/або
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передба-
чений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не
вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед
ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у порядку, встановленому
ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону України "Про акціонерні
товариства".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУМБУД» 

Назва повідомлення: Відомості про зміну типу акціонерного товари-
ства

Вид інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товари-
ства

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«СУМБУД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14017843 
Місцезнаходження емітента: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Петро-

павлівська, 86
Регіон емітента: 5910136300 
Номер телефону керівника емітента: (0542)65-53-70 
Електронна поштова адреса: info@sumbud.sumy.ua 

№ 
з/п

Дата 
вчинення дії

Повне найменуван-
ня акціонерного 

товариства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4
1 14.06.2017 Публічне акціонерне 

товариство «Сумбуд»
Приватне акціонерне 
товариство «Сумбуд»

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів Протокол №1 від  
21 квітня 2017 року змінено тип Товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство та назву Товариства. Ви-
значено повне найменування Товариства - приватне акціонерне товари-
ство «Сумбуд» та скорочене найменування АТ «Сумбуд».
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 1. ПАТ АЙБОКС БАНК 10
 2. ПАТ АЛЬФА-БАНК 27
 3. ПАТ АПЕКС-БАНК 22
 4. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 24
 5. ПРАТ АТМАШБУД 14
 6. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 30
 7. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 34
 8. ПРАТ БЕТОНМАШ 34
 9. ПРАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14
 10. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 18
 11. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 31
 12. ПАТ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД» 23
 13. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 11
 14. ПРАТ ДВ СИСТЕМА 13
 15. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 11
 16. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 16
 17. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД «ВЕСТА» 21
 18. ПАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 14
 19. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»  

ІМ. А.М. КУЗЬМІНА
15

 20. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 33
 21. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ВУГІЛЛЯ 20
 22. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 24
 23. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 19
 24. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 20
 25. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 31
 26. ПРАТ КОНСТАР 34
 27. ПРАТ КУА СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ 22
 28. ПАТ МЕГАБАНК 25
 29. ПАТ МЕТАБАНК 28
 30. ПРАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 26
 31. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» 28
 32. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 12
 33. ПРАТ ПІДГАЄЦЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 23
 34. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД КОЛОС 33
 35. ПРАТ ПРОМБУД 25
 36. ПРАТ ПРОМБУД 26
 37. ПРАТ РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ 20
 38. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 32
 39. ПАТ СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕРА» 30
 40. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №522 ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ 23
 41. ПРАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 26
 42. ПАТ СУМБУД 34
 43. ПАТ ТУРБОАТОМ 31
 44. ПРАТ У ВАЛЕНТИНИ 21
 45. ЗАТ УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР’ЄРИ 12
 46. ПРАТ УКРНАДРАПРОМІНВЕСТ 20
 47. ПАТ УКРСОЦБАНК 15
 48. ПРАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 28
 49. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» 30
 50. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 21
 51. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 29
 52. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 13
 53. ПАТ ЮРІЯ 12

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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 № 17112
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
15.06.2017 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
  Індекс                      Адреса

  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                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


