
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«10» січня 2017р.  м. Київ  №2

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ПАТ «АРТЕМ-БАНК», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 26253023

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», стат-
ті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та 
підпункту 3 пункту 1, пунктів 8, 11 розділу IV Порядку зупи-
нення дії та анулювання ліцензій на окремі види професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстро-
ваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за  
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 

паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ №294583 
від 20.11.2014; дилерської діяльності серії АЕ №294584 від 
20.11.2014, видані на підставі рішення Комісії від 07.10.2014 
№1330; депозитарної діяльності, а саме: депозитарної ді-
яльності депозитарної установи, виданої на підставі рішен-
ня Комісії від 30.08.2016 №892 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ «АРТЕМ-БАНК» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 26253023), на підставі підпункту 3 
пункту 1 розділу ІV Порядку та згідно з рішенням Правління 
Національного банку України від 15.12.2016 №492-рш про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМ-БАНК».

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко), депар-
таменту регулювання депозитарної та клірингової діяль-
ності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 2 від 10.01.2017 р. 
Рішення Комісії № 3 від 10.01.2017 р. 
Рішення Комісії № 4 від 10.01.2017 р. 
Рішення Комісії № 5 від 10.01.2017 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

№7 (2512) 12.01.2017 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» січня 2017 р. м. Київ №3

Щодо зупинення дії ліцен-
зії на провадження профе-
сійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності 
з управління активами ін-
ституційних інвесторів (ді-
яльності з управління ак-
тивами) ТОВ КУА «ТЕКТ»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцен-
зійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) серії АЕ № 263083 від 
28.05.2013 р., виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ТЕКТ» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, ву-
лиця Червоноармійська, будинок 64, ідентифікаційний 
код юридичної особи 20393384), на підставі підпункту 1 
пункту 1 розділу VII Ліцензійних умов, у зв’язку з неспла-
тою фінансової санкції, що була застосована до нього 
при провадженні професійної діяльності, протягом 3 мі-
сяців з дати винесення відповідної постанови про накла-
дення санкції за правопорушення на ринку цінних папе-
рів № 474-ЦА-УП-КУА від 25 серпня 2016 року, на строк 
до отримання Комісією відповідного платіжного докумен-
ту про сплату зазначеної фінансової санкції.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«10» січня 2017 р. м. Київ №4

Щодо зупинення дії ліцен-
зії на провадження профе-
сійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності 
з управління активами ін-
ституційних інвесторів (ді-
яльності з управління ак-
тивами) ТОВ «КУА «АГРО 
СИСТЕМА»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцен-
зійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) виданої на підставі рішення 
Комісії № 1595 від 01.10.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» (місцезнаходження: 
25006, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, будинок 54, 
кімната 10, ідентифікаційний код юридичної особи 
39787144), на підставі підпункту 1 пункту 1 розділу VII 
Ліцензійних умов, у зв’язку з несплатою фінансової санк-
ції, що була застосована до нього при провадженні про-
фесійної діяльності, протягом 3 місяців з дати винесення 
відповідної постанови про накладення санкції за право-
порушення на ринку цінних паперів № 503-ЦА-УП-КУА 
від 31 серпня 2016 року, на строк до отримання Комісією 
відповідного платіжного документу про сплату зазначе-
ної фінансової санкції.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«10» січня 2017 р. м. Київ №5

Щодо зупинення дії ліцен-
зії на провадження профе-
сійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності 
з управління активами ін-
ституційних інвесторів (ді-
яльності з управління ак-
тивами) ТОВ «КУА 
«ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцен-
зійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 

з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) серії АЕ № 294663 від 
30.01.2015 р., виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 
25002, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, 
офіс 416, ідентифікаційний код юридичної особи 
36200098), на підставі підпункту 1 пункту 1 розділу VII 
Ліцензійних умов, у зв’язку з несплатою фінансової санк-
ції, що була застосована до нього при провадженні про-
фесійної діяльності, протягом 3 місяців з дати винесення 
відповідної постанови про накладення санкції за право-
порушення на ринку цінних паперів № 477-ЦА-УП-КУА 
від 25 серпня 2016 року, на строк до отримання Комісією 
відповідного платіжного документу про сплату зазначе-
ної фінансової санкції.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії Т. Хромаєв 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 10 січня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 
26253023 (брокерська діяльність, дилерська діяльність, депозитарна діяльність 
депозитарної установи)

прийнято рішення

3. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) ТОВ КУА «ТЕКТ»

прийнято рішення

4. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) ТОВ «КУА «АГРО СИСТЕМА»

прийнято рішення

5. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) ТОВ «КУА «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

6. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС»

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК»

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

прийнято рішення
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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 корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року № 1843, на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, із змінами та доповненнями, та від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, у формі витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 10.01.2017 року за 
№  1001963314 про внесення 27.09.2011 року запису про 
порушення справи про банкрутство за рішенням Госпо-
дарського суду Луганської області 19.09.2011, 
12/67б/2011, та інформації отриманої від Східного тери-
торіального управління Комісії від 15.12.2016 року 
№  10/1/04/3316 (вх. від 20.12.2016 року № 12410), зупи-
нено обіг акцій ВАТ «Троїцька сільгоспхімія», код за 
ЄДРПОУ: 05488006 – розпорядження № 6-КФ-З від 
11  січня 2017 року.

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

«13» січня 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 року № 1843, на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, із змінами та доповненнями, та від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, у формі витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 10.01.2017 року за 
№  1001963401 про внесення 05.02.2015 року запису про 
порушення справи про банкрутство за рішенням Госпо-
дарського суду Луганської області 08.06.2004, 11/149б, 
та інформації, отриманої від Східного територіального 
управління Комісії від 15.12.2016 року № 10/1/04/3316 
(вх. від 20.12.2016 року № 12410), зупинено обіг акцій 
ВАТ «Ровеньківське автотранспортне підприємство 
№ 10912», код за ЄДРПОУ: 03113213 – розпорядження 
№ 5-КФ-З від 11 січня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-

межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«13» січня 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 року № 1843, на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, із змінами та доповненнями, та від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, у формі витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 10.01.2017 року за  
№ 1001963259 про внесення 06.05.2014 року запису про 
порушення справи про банкрутство за рішенням Госпо-
дарського суду Донецької області 01.04.2014, 905/7334/13, 
та інформації, отриманої від Східного територіального 
управління Комісії від 15.12.2016 року № 10/1/04/3316 
(вх. від 20.12.2016 року № 12410), зупинено обіг акцій 
ПАТ «Технологічне і спеціальне обладнання», код за 
ЄДРПОУ: 05744426 – розпорядження № 4-КФ-З від  
11 січня 2017 року.

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

«13» січня 2017 року 
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «ЗБА-
РАЗЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (47375, Тернопільська 
область, Збаразький район, с. Романове Село, код за 
ЄДРПОУ: 02769153) на скасування реєстрації випуску ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЗБАРАЗЬКИй 
ТЕПЛИЧНИй КОМБІНАТ». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «ЗБАРАЗЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» 
від 17.12.2010 року № 38/19/1/10, видане Тернопільським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 05-КФ-С–А від 10 січня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І Поряд-



№7, 12 січня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

5

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за  
№ 822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР» (14014, м. Чернігів, вул. Льва Толстого, 154, код 
за ЄДРПОУ: 32850455) на зупинення обігу акцій  
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР» у зв’язку перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «УКРАЇНСЬКИй ПРОЕКТНО-
ІНВЕСТИЦІйНИй ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ: 32850455) – 
розпорядження № 3-КФ–З від 10 січня 2017 року.

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

«12» січня 2017 року.

11.01.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери! 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГЛИНИ дОНБАСУ» ідентифікаційний код: 23354002; юри-
дична адреса: Україна, 85053, с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропіль-
ський район, Донецької області, тел./факс (044) 490 33 18,  
(044) 490 33 17, адреса електронної пошти: donbas.clays@sibelco.
com, веб-сайт - http://clays.prat.ua/ (надалі – «Товариство»), інформа-
ція про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (нада-
лі  – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: «20» лютого 2017 року.
Час проведення ЗЗА: 11:00 година за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, 

Бізнес центр «Іллінський», 1 під’їзд, 4 поверх, офіс ПрАТ «ГЛИНИ дОН-
БАСУ».

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00 за 
київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 
на 24:00 год. «14» лютого 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування –
Проект порядку денного ЗЗА:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів акці-

онерів.
3. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
4. Визначення фактичної дати складання переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів.
5. Затвердження порядку та строку виплати дивідендів акціонерам 

Товариства.
6. Про доповнення видів діяльності (КВЕД) Товариства.
Для участі у позачергових ЗЗА при собі необхідно мати документ, що 

засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати пас-
порт та довіреність на право участі та голосування на позачергових ЗЗА, 
оформлену та засвідчену у відповідності до вимог діючого законодав-
ства.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА Това-
риства починаючи з дати цього повідомлення за адресою: 04070, Украї-
на, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, Бізнес центр «Іллінський», 1 під’їзд,  
4 поверх, офіс ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» у робочі дні (Понеділок - 
П′ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генераль-
ний директор Товариства – Ткач Ігор Васильович, контактні телефони: 
(044) 490 33 18, (044) 490 33 17.

Акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного ЗЗА, не пізніше, ніж за 20 днів до дати прове-
дення ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://clays.prat.ua/.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідом-
ленні.

Генеральний директор 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» 
Ткач І.В.

до уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄдРПОУ 22800735), 
місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, Придні-

провський р-н, м. Черкаси, 18136.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних 

зборів 
ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних 

зборів: м. Черкаси, вул. Чкалова, 1, в актовій залі структурного під-
розділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 03.02.2017 року, 
з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
03.02.2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у поза-
чергових загальних зборах, встановлена 30.01.2017 року (станом на 
24 годину).

ПОРЯдОК дЕННИй:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 

Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових 

загальних зборів Товариства.
3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегі-

ального Виконавчого органу Товариства.
4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконав-

чого органу Товариства.
5. Припинення повноважень членів правління Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-

них до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою  
www.cherkasyoblenergo.com. 

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобл-
енерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного по-
відомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоден-
но (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 
(обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в 
день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх про-
ведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Горстка 
Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Т.в.о.Голови Правління 
ПАТ «Черкасиобленерго»  С.О.Кузьмінська
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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 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
2. Код за ЄДРПОУ - 00131819
3. Місцезнаходження - 36022 Полтава Старий Поділ, 5
4. Міжміський код, телефон та факс - (0532) 516-359 (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса -kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
1) Власник акцій емітента ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (WADLESS 

HOLDINGS LIMITED), який мав пакет акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
у кількості 22095000 штук, що складало 9,9995% статутного капіталу То-
вариства, за отриманою довідкою від ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» 
10.01.2017 року являється власником акцій у кількості 22124000 штук, що 
складає 10,012671% статутного капіталу емітента. 

Дата обліку акціонера відсутня.
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 
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Засіменко Євген Юрійович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТНЕРУдПРОМ»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

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

карпатнерудпром».
2.Організаційно правова форма: публічне акціонерне товариство.
3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
4.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський 

район, Закарпатська область.
5.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
6.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб Товариства.
2.Текст повідомлення:

Відповідно до наказу №26к від 10.01.2017р. звільнено з 10.01.2017р. 
за власним бажанням головного бухгалтера ПАТ «Закарпатнерудпром» 

Городецького Михайла Івановича (паспорт серiя СС №915481, виданий 
Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області 14.09.2000р.). Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував один рік 
п‘ять місяців. 

Відповідно до наказу №27к від 10.01.2017р призначено з 11.01.2017р. 
головного бухгалтера ПАТ «Закарпатнерудпром» Припін Іванну 
Володимирівну(паспорт серія ВР, №449387, виданий Хустським МВ УМВС 
України в Закарпатській області 25.06.2011р.) Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. До призначення останні 5 років займала поса-
ди: контролера-касира ТОВ «Закарпатська продовольча група», бухгал-
тера, заступника головного бухгалтера ПАТ «Закарпатнерудпром».

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

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

В. о. голови правління  Магаль В. М.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Івано-Франківськцемент»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292988
3. Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-

Франківська область 
4. Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.
5. Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua
7. Вид особливої інформації:відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2.Текст повідомлення:

Рiшенням правління ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент» (протокол №26 вiд 
10.01.2017р.) звільнено із займаної посади за згодою сторін з 10.01.2017р. від-

повідно до поданої заяви заступника голови правління Товариства(за сумісни-
цтвом) Круця Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ №023607, виданий 
Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській області 22.02.2001 року). 
На данiй посадi перебував 6 місяців. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням правління ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент» (протокол №26 вiд 
10.01.2017р.) обрано з 11.01.2017р. на строк до 01.07.2017р. заступником 
голови правління члена правління Круця Тараса Миколайовича (паспорт 
серiя СЕ №023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-
Франківській області 22.02.2001 року). Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. До призначення останні 5 років займав посади начальника ко-
мерційного відділу, члена правління ПАТ «Івано-Франківськцемент», заступ-
ника голови правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»(за сумісництвом).

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

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

Голова правління  Круць Микола Федорович. 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ОдЕСЬ-
КИй КАБЕЛЬНИй ЗАВОд 
"ОдЕСКАБЕЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 05758730
3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса, Миколаївська 

дорога 144
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
5. Електронна поштова адреса corp@odeskabel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://05758730.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
10.01.2017р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину та укладання вiдповiдного до-
говору мiж ПАТ «Одескабель» та ТОВ «Костянтинiвський завод металургiйного 
обладнання» на придбання мiдної катанки на суму, яка не перевищує  
160000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi 759688 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 21,06%. Статутом  
ПАТ «Одескабель» не визначено додаткових критерiїв не передбачених зако-
нодавством для вiднесення правочину до значного.

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

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

2. Генеральний директор Iоргачов Дмитро Васильович
(підпис)

М.П. 11.01.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо 

вчинення яких є заінтересованість)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ПлазмаТек»

2. Місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовча, 18
3. Код за ЄДРПОУ: 03567397
4. Міжміський код та телефон: (0432) 55-49-71
5. Електронна поштова адреса: info@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.plasmatec.pat.ua
7. Вид інформації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість)
II. Текст Повідомлення: 

Наглядовою Радою ПАТ «ПлазмаТек» (протокол засідання від 
10.01.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на укладення Това-
риством правочину із заінтересованістю: Контракту з товариством з об-
меженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних елек-
тродів»: Республіка Білорусь, 247434, Гомельська обл., м. Світлогорськ, 
вул. Авіаційна, 3, УПН (іден. код) 490419789. Предмет Контракту – по-
ставка Товару, найменуванням, в об’ємі та номенклатурі і за ціною, згід-
но до Специфікацій, де ПАТ «ПлазмаТек»- Покупець. Термін дії Конт-
ракту до 31.12.2017 р. Ринкова вартість майна, що буде предметом 

правочину, визначена на дату прийняття рішення: 15 000 тис. рос. руб. 
(еквівалент в гривні по курсу НБУ станом на 10.01.2017р. - 6802,5 тис. 
грн.). Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 1,03507%. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 657 202 тис. грн. Ознаки заінтер-
есованості: публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» та товариство 
з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних 
електродів» (РБ) є афілійованими особами одна щодо іншої, та є сторо-
нами правочину. ПАТ «ПлазмаТек» здійснює контроль над ТОВ «Світло-
горський завод зварювальних електродів», оскільки є учасником остан-
нього та володіє 77,5% у статутному капіталі. Ринкова вартість 
правочину перевищує 100 мінімальних заробітних плат, виходячи з роз-
міру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2017 р. - 3200 грн. 
Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтере-
сованістю, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не 
визначені. Загальна кількість членів Наглядової Ради - 5 членів. Кіль-
кість членів Наглядової Ради, що брали участь в голосуванні - 5. Кіль-
кість членів Наглядової ради, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 5. Кількість членів Наглядової ради, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0. 

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Генеральний директор Слободянюк В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПлазмаТек»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо 

вчинення яких є заінтересованість)
I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ПлазмаТек»

2. Місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18
3. Код за ЄДРПОУ: 03567397
4. Міжміський код та телефон: (0432) 55-49-71
5. Електронна поштова адреса: info@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.plasmatec.pat.ua
7. Вид інформації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість)
II. Текст Повідомлення: 

Наглядовою радою ПАТ «ПлазмаТек» (протокол засідання від 
10.01.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на укладення Това-
риством правочину із заінтересованістю: Договору оренди транспортно-
го засобу з ПП «ПлазмаТек-Транс» (24723, Вінницька обл., Піщанський 
р-н, смт Рудниця, вул. Шевченка, 81, код ЄДРПОУ 32713406). Предмет 
правочину - оренда транспортного засобу: автобусу марки ПАЗ, модель 
4234-04, де ПАТ «ПлазмаТек» виступає Орендарем, ПП «ПлазмаТек-
Транс» - Оредодавцем. Термін дії Договору до 31.12.2019 р. Ринкова 

вартість послуг, що буде предметом правочину, визначена на дату 
прийняття рішення, становить 612 тис. грн. Ознаки заінтересованості: 
ПАТ «ПлазмаТек» є власником ПП «ПлазмаТек-Транс» в розмірі 100% 
статутного капіталу. Тому, на підставі ч.2 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні то-
вариства» та Статуту Товариства, прийняття даного рішення відно-
ситься до компетенції Наглядової Ради. Ринкова вартість правочину 
перевищує 100 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру міні-
мальної заробітної плати станом на 01.01.2017 р. - 3200 грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
657202 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг 
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 0,09312%. Додат-
кові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересова-
ністю, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не 
визначені. Загальна кількість членів Наглядової Ради - 5 членів. Кіль-
кість членів Наглядової Ради, що брали участь в голосуванні - 5. Кіль-
кість членів Наглядової ради, що проголосували «за» прийняття рі-
шення: 5. Кількість членів Наглядової ради, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Генеральний директор Слободя-
нюк В. П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПлазмаТек»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо 

вчинення яких є заінтересованість)
I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ПлазмаТек»

2. Місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18
3. Код за ЄДРПОУ: 03567397
4. Міжміський код та телефон: (0432) 55-49-71
5. Електронна поштова адреса: info@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.plasmatec.pat.ua
7. Вид інформації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість) 
II. Текст Повідомлення: 

Наглядовою радою ПАТ «ПлазмаТек» (протокол засідання від 
10.01.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на укладення Това-
риством правочину із заінтересованістю: Договору оренди транспорт-
них засобів з ПП «ПлазмаТек-Транс», 24723, Вінницька обл., Піщан-
ський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка, 81, код ЄДРПОУ 32713406. 
Предмет правочину - оренда транспортних засобів, перелік яких визна-
чено в Додатку №1 до Договору. Сторони: ПАТ «ПлазмаТек» - Орендо-
давець, ПП «ПлазмаТек-Транс» - орендар. Термін дії Договору до 

31.12.2019 р. Ринкова вартість послуг, що буде предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення, становить 10 тис. грн. Ознаки 
заінтересованості: ПАТ «ПлазмаТек» є власником ПП «ПлазмаТек-
Транс» в розмірі 100% статутного капіталу. Тому, на підставі ч.2 ст. 71 ЗУ 
«Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства прийняття даного 
рішення відноситься до компетенції Наглядової Ради. Ринкова вартість 
правочину перевищує 100 мінімальних заробітних плат, виходячи з роз-
міру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2017р. - 3200 грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 657 202 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 1,5216%. 
Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтери-
сованістю, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не 
визначені. Загальна кількість членів Наглядової Ради - 5 членів. Кіль-
кість членів Наглядової Ради, що брали участь в голосуванні - 5. Кіль-
кість членів Наглядової ради, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 5. Кількість членів Наглядової ради, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. Генеральний директор Слободя-
нюк В. П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПлазмаТек»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо 

вчинення яких є заінтересованість)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ПлазмаТек»

2. Місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18
3. Код за ЄДРПОУ: 03567397
4. Міжміський код та телефон: (0432) 55-49-71
5. Електронна поштова адреса: info@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.plasmatec.pat.ua
7. Вид інформації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість)
II. Текст Повідомлення: 

Наглядовою радою ПАТ «ПлазмаТек» (протокол засідання від 
10.01.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на укладення Това-
риством правочину із заінтересованістю: Договору про надання послуг 
спеціальними вантажними транспортними засобами та спецтехнікою з 
ПП «ПлазмаТек-Транс» (24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт 
Рудниця, вул. Шевченка, 81, код ЄДРПОУ 32713406.). Предмет право-
чину: надання послуг спеціальними вантажними транспортними засо-
бами та спецтехнікою, де ПАТ «ПлазмаТек» - Замовник, ПП «ПлазмаТек-

Транс» - Виконавець. Термін дії Договору до 31.12.2019р. Ринкова 
вартість послуг, що буде предметом правочину, визначена на дату 
прийняття рішення, становить 20 000 тис. грн. Ознаки заінтересова-
ності: ПАТ «ПлазмаТек» є власником ПП «ПлазмаТек-Транс» в розмірі 
100% статутного капіталу. Тому, на підставі ч. 2 ст. 71 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства» та Статуту Товариства прийняття даного рішення 
відноситься до компетенції Наглядової Ради. Ринкова вартість право-
чину перевищує 100 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру 
мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2017р.- 3200 грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
657202 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг 
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 3,0432%. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, 
що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначе-
ні. Загальна кількість членів Наглядової Ради - 5 членів. Кількість чле-
нів Наглядової Ради, що брали участь в голосуванні-5. Кількість членів 
Наглядової ради, що проголосували «за» прийняття рішення: 5. Кіль-
кість членів Наглядової ради, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Генеральний директор Слободянюк В. П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПлазмаТек»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИй ЗАВОд дОРОжНІХ МАШИН»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Кре-

менчуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600, м.Кре-
менчук, пр.Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, теле-
фон та факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова 
адреса: aktsioner@kredmash-zavod.com, сторінка в мережі Інтернет: www.
kredmash.com, вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії: 6.01.2017 р.
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість майна 

або послуг, що є 
предметом 

правочину (тис. 
грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у 
відсотках)

1 06.01.2017 60000 313963 19.11
Зміст інформації:
Наглядова рада 06.01.2017 р. прийняла рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину Товариством та надання повноважень на 
пiдписання договору поставки та додаткових угод до нього Головi Правлiння 
- Генеральному директору, з правом доручення пiдпису заступнику Голови 
Правлiння – заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та 
економiки, згiдно наданої йому довiреностi, мiж ПАТ «Кременчуцький завод 
дорожнiх машин» та ТОВ «СВ Альтера Київ» на суму, що не перевищує  
60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) гривень. Предмет правочину – придбання 
товару (комплектуючих виробiв). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 60 000 тис. 
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(станом на 01.01.2016 р.) – 313 963 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 19,11%.

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 Тверезий Олександр Володимирович
Голова правлiння-
Генеральний директор

М.П. 06.01.2017
(дата)

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

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

ТОВАРИСТВО «дРОГОБИЦЬКИй ЗАВОд ЗАЛIЗО-
БЕТОННИХ ВИРОБIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05505495
3. Місцезнаходження: 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61
4. Міжміський код, телефон та факс: (03244)21740 (0324)410261
5. Електронна поштова адреса: zavodzbv@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товари-
ства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», протокол №11-
01/2017 вiд 11.01.2017, припинено повноваження Члена Правлiння Прiнди 
Андрiя Васильовича. Прiнда А.В. перебував на посадi члена правлiння з 
05.03.2014 по 11.01.2017.

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товари-
ства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», протокол №11-
01/2017 вiд 11.01.2017, припинено повноваження Члена Правлiння Пель-
тека Дмитра Дмитровича. Пельтек Д.Д. перебував на посадi члена 
правлiння з 05.03.2014 по 11.01.2017.

Рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дро-
гобицький завод залiзобетонних виробiв» протокол №11-01/2017 вiд 
11.01.2017 вирiшено обрати на посаду Члена Правлiння Прiнду Андрiя 
Васильовича. Прiнда А.В. працював на посадi головного iнженера ПАТ 
«Дрогобицький ЗЗБВ». З 01.05.2014 технiчний директор ПАТ «Дрогобиць-
кий ЗЗБВ». Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не 
має; строк, на який призначено особу: без зазначення термiну.

Рiшенням засiдання Наглядової ради, протокол №11-01/2017 вiд 
11.01.2017, вирiшено обрати на посаду Члена Правлiння Винарчик Iрину 
Iванiвну. Винарчик I.I. працювала: серпень - теперiшнiй час – ТОВ СiАрЕйдж 
Україна, фiнансовий контролер, лютий 2015 - серпень 2016 – ТОВ «КПМГ 
Аудит», старший аудитор, березень 2011 - лютий 2015 – ТОВ «Бейкер 
Тiллi», старший аудитор; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має; строк, на який призначено особу: без зазначення термiну.

Рiшенням засiдання Наглядової ради, протокол №11-01/2017 вiд 11.01.2017, 
вирішено обрати (призначити) на посаду Члена Правлiння Чорненьку Олену 
Сергiївну. Чорненька О.С. з 2012 року по 2015 рiк працювала фахiвцем з кадрiв 
в ТОВ «Альянс-Холдинг», з 2015 по 18.09.2016 – фахiвцем з органiзацiї розви-
тку ТОВ «Данон-Днiпро», з 19.09.2016 – менеджер по персоналу ТОВ 
«Львiвський бетон»; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має; строк, на який призначено особу: без зазначення термiну.

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

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

Голова правління Андрейко Олександр Олександрович 11.01.2017 р. 
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Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче акціонерне 
товариство «ВНДІкомпресормаш» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, 

проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 00220434) (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про 

акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 27 січня 2017 року о 15 годині 00 хвилин за 

адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6 (приміщення актової 
зали на 2-му поверсі адміністративної будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах 
відбуватиметься: 27 січня 2017 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 
50 хвилин в актовій залі на 2-му поверсі адміністративної будівлі Товари-
ства, яка розташована за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6. 
Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. 
Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформле-
ну згідно чинного законодавства України.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах: станом на 24-00 годину 23 січня 
2017  року.

ПОРЯдОК дЕННИй
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»;
Питання №2 «Про погодження додаткових угод до договорів та догово-

рів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
Питання №3 «Про внесення змін до Генерального кредитного договору, 

до кредитних договорів, до договору про відкриття акредитивів, до догово-
ру про надання гарантій, до договору овердрафту, укладених Товариством 
з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в рамках Генерального кредитного догово-
ру»;

Питання №4 «Про поширення діючого забезпечення Товариства на 
нові умови кредитних зобов’язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

Питання №5 «Про вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та затвердження про-
ектів цих правочинів»;

Питання №6 «Про надання фінансової поруки Товариства за кредитни-
ми зобов’язаннями АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (Підприєм-

ство 1) та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (Підприємство 2) перед 
АТ  «Райффайзен Банк Аваль» (Банк)».

Питання №7 «Про надання повноважень Директору Товариства на 
укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товари-
ства відповідних угод, додаткових угод та договорів (або іншій уповноваже-
ній особі, яка діятиме на підставі довіреності)»

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного порядку денного: http://old.vnii.com.ua/. 

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з по-
рядком денним: 40020, м. Суми, проспект Курський, б. 6, приймальна ди-
ректора в адміністративній будівлі АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» в робо-
чі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 
хв., а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів також в 
актовій залі на 2-му поверсі адміністративної будівлі Товариства, яка роз-
ташована за адресою: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення 
позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть 
особисто або через представників, повноваження яких належних чином 
підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з пи-
тань порядку денного (а в день проведення загальних зборів акціонерів без 
подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом озна-
йомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які 
складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково 
зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних 
йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). 
Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється директором Това-
риства – Сорокою Валерієм Івановичем.

Довідка за телефоном: (0542) 674-156

Наглядова рада АТ «НВАТ «ВНдІкомпресормаш»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНдІКОМПРЕСОРМАШ»
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Публічне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод»
(місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, код ЄДРПОУ 
00110792) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення, відповідно 
до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових 

загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
27 січня 2017 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 36029, 

м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Будинок культури 
АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім. №1).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних збо-
рах відбуватиметься: 27 січня 2017 року з 14 години 00 хвилин до  
14 години 50 хвилин в Будинку культури АТ «Полтавський турбомеханіч-
ний завод», кім.№1, за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленків-
ська, 1. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує 
особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства України.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах: станом на 24-00 годину 23 січня 2017 року.

ПОРЯдОК дЕННИй
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»;
Питання №2 «Про погодження додаткових угод до договорів та дого-

ворів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
Питання №3 «Про внесення змін до Генерального кредитного догово-

ру, до кредитних договорів, до договору про відкриття акредитивів, до 
договору про надання гарантій, до договору овердрафту, укладених То-
вариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в рамках Генерального кре-
дитного договору»;

Питання №4 «Про надання згоди на вчинення Товариством з  
АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність, та затвердження проектів цих правочинів»;

Питання №5 «Про надання фінансової поруки Товариства за кредит-
ними зобов’язаннями АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (Підприємство 1) 
та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (Підприємство 2) та перед  
АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Банк)»;

Питання №6 «Про надання повноважень Директору Товариства на 
укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товари-
ства відповідних угод, додаткових угод та договорів (або іншій уповнова-
женій особі, яка діятиме на підставі довіреності)».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазна-
ченого порядку денного: http://old.ptmz.com.ua. 

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з 
порядком денним: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, б. 6, кім. №113 у 
приміщенні АТ «Полтавський турбомеханічний завод» в робочі дні з  
08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., 
а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів також за 
адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Будинок культури 
АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім. №1).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, 
пов’язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати про-
ведення позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим за-
питом, можуть особисто або через представників, повноваження яких 
належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (про-
ектами) рішення з питань порядку денного (а в день проведення загаль-
них зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх 
проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та про-
ектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому 
запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – 
юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно да-
них зведеного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з докумен-
тами здійснюється директором Товариства – Одаренко Костянтином 
Юрійовичем.

Довідка за телефоном: (0532) 51-14-77.

Наглядова рада АТ «Полтавський турбомеханічний завод»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИй ТУРБОМЕХАНІЧНИй ЗАВОд»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРІС-
ТАЛІСТ», місцезнаходження: 36023, Полтавська обл., м.Полтава, 
вул. Красіна, 71А, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 21 лютого 2017 року о 10-00 годині в адмінпри-
міщенні товариства за адресою: 36023, Полтавська обл., м.Полтава, 
вул. Красіна, 71А, актовий зал ПАТ «КРІСТАЛІСТ».

Реєстрація проводиться з 09-00 до 09-50 год. 21 лютого 2017 року за 
місцем проведення зборів. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісї про підсумки фі-

нансово - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження 
річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збит-
ку).

5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
6. Прийняття рішення про зміну назви Товариства.
7. Зміна юридичної адреси Товариства.
8. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності 
та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочи-
нів.

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

Найменування показника

Період
Звітний

11 місяців 
2016р.

Попере-
дній 

2015 р.
Усього активів 14 005 15 166
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 471 11 258

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 360 1 428
Сумарна дебіторська заборгованість 1 298 1 312
Грошові кошти та їх еквіваленти 705 995
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(3 761) (2 856)

Власний капітал 13 879 15 000
Статутний капітал 7 995 7 995
Довгострокові зобов’язання 50 61
Поточні зобов’язання 76 105
Чистий прибуток (збиток) (1 151) (1 667)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 159 889 520 159 889 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 7

Примітка! Уточнені показники фінансово – господарської діяльності то-
вариства за грудень місяць будуть надані акціонерам на зборах.

Для участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати докумен-
ти, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та 
довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного зборів, за адресою: м. Полтава, вул. Красіна, 71-а, 
ПАТ «КРІСТАЛІСТ», кімната 119, щоденно з 8-00 до 16-30, крім суботи та 
неділі, обідня перерва з 12-00 до 13-00, а в день проведення загальних 
зборів – у місці їх проведення. Посадовою особою ПАТ «КРІСТАЛІСТ», від-
повідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами Загаль-
них зборів є Директор Товариства Шматко Олексій Леонідович. Довідки за 
телефоном: (0532) 51-68-65.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  –15.02.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://diamond.poltava.ua. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента- Публiчне акцiонерне товариство 
«КРIСТАЛIСТ». 2.Код за ЄДРПОУ- 00222373. 3.Місцезнаходження- 36023, 
Полтавська обл., м.Полтава, вул.Красiна буд.71-А. 4.Міжміський код, теле-
фон та факс- (0532) 51-68-65; (0532) 51-68-11. 5.Електронна поштова адре-
са- bcb@diamond.poltava.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації -http://
diamond.poltava.ua/corporate.htm. 7.Вид особливої інформації -Зміна влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
ПАТ «КРІСТАЛІСТ» інформує, що 11.01.2017р. отримало інформацію 

від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депози-
тарній системі України та повідомляє про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 

«ФІЗИЧНА ОСОБА 1», яка володіла акціями емітента в кількості  
63 222 472 шт., не володіє акціями емітента. Розмір частки акціонера 
до зміни розміру пакета акцій в загальній кількості акцій– 39,54%, в за-
гальній кількості голосуючих акцій – 43,97%. Розмір частки акціонера 
після зміни в загальній кількості акцій – 0%, в загальній кількості голо-
суючих акцій – 0%.

«ФІЗИЧНА ОСОБА 2», яка володіла акціями емітента в кількості  
78 345 864 шт., не володіє акціями емітента. Розмір частки акціонера 
до зміни розміру пакета акцій в загальній кількості акцій– 49,00%, в за-
гальній кількості голосуючих акцій – 54,48%. Розмір частки акціонера 
після зміни в загальній кількості акцій – 0%, в загальній кількості голо-
суючих акцій – 0%.

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

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

2. директор (підпис) О.В.Примак 11.01.2017р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРIСТАЛIСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39037656
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 044 235-09-09 044 235-09-09
5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.vectorbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
10.01.2017 року звiльнено Члена Спостережної Ради ПАТ «ВЕКТОР 

БАНК» Лiчмана Ярослава Володимировича за угодою сторiн, вiдповiдно до 
п. 1 ст. 36 КЗпП України. Пiдстава: заява Лiчмана Я.В. вiд 26.12.2016 року. 
Лiчман Я.В. на посадi перебував з 17.05.2016 року. Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних да-
них не надавав. Замiсть Лiчмана Я.В. на посаду нiкого не призначено (не 
обрано).

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

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

2. Найменування посади О.В. Фесенко
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 10.01.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВЕКТОР БАНК”

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ АСКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 13490997
3. Місцезнаходження: Україна, 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 5202220
5. Електронна поштова адреса емітента: law@aska.com.ua, ludmila.

bachinskaya@aska.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.aska.com.ua, http://stockmarket.gov.ua
7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товари-

ства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (надалі – Товари-
ство) (протокол № 111 від 30.12.2016 року) виникла особлива інформація 

щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:
31.12.2016 року припинено повноваження посадової особи Генерального 

директора Шукатко Андрія Олеговича (фізична особа не надала згоди для 
розкриття паспортних даних) відповідно до Рішення Наглядової ради ПрАТ 
«УАСК АСКА» (протокол № 111) від 30.12.2016 року. Перебував на посаді 
Генерального директора 3 (три роки) по 31.12.2016 р. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Шукатко Андрія Олеговича (фізична особа не надала згоди для роз-
криття паспортних даних) призначено на посаду Генерального директора 
ПрАТ «УАСК АСКА» відповідно до Рішення Наглядової ради ПрАТ «УАСК 
АСКА» (протокол № 111 від 30.12.2016 року), з 01.01.2017 по 31.12.2017 
року строком на 1 (один) рік. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом своєї діяль-
ності обіймав посаду: генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА».

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

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

Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА» (підпис) А.О. Шукатко

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ВЕКТОР БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39037656
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 044 235-09-09 044 235-09-09
5. Електронна поштова адреса bank@vectorbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.vectorbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
11.01.2017 року припинено повноваження Незалежного Члена Спосте-

режної Ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Соломахи-Клiмчук Тетяни Iванiвни за 
власним бажанням згiдно з заявою вiд 27.12.2016 року. Соломаха-Клiмчук Т.I. 
на посадi перебувала з 30.06.2015 року. Часткою в статутному капiталi  
ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Замiсть Соломахи-Клiмчук Т.I. на посаду нiкого не призначено (не об-
рано).

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 О.В. Фесенко
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 11.01.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВЕКТОР БАНК”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №7, 12 січня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ПОТІ» 
(місцезнаходження 49044, м. Дніпро, вул.Гоголя, буд. 15-А)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 24 лютого 2017 року о 14.00. за адресою: м. Дніпро,
вул.Гоголя, буд. 15-А, кім. 13. Дата, на яку складається перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 лютого
2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення щодо річних дивідендів.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОТІ» шляхом перетворення у
товариство з обмеженою відповідальністю.

8. Створення комісії з припинення ПрАТ «ПОТІ». Обрання
персонального складу комісії з припинення. Надання повноважень
комісії з припинення здійснювати необхідні дії щодо припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОТІ» шляхом
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

9. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «ПОТІ» на частки у
статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю –
правонаступника ПрАТ «ПОТІ».

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти

прийняття Зборами рішення про припинення ПрАТ «ПОТІ» шляхом
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПрАТ «ПОТІ»
шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення ПрАТ «ПОТІ» у товариство з
обмеженою відповідальністю.

Реєстрація учасників зборів з 13.00. до 13.50. в день проведення
загальних зборів. 

Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів –
паспорт і належним чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. 

Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного та
можна ознайомитись у робочі дні за адресою: 49044, м. Дніпро, вул.
Гоголя, 15-А, кім. 13 з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних
паперах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та
документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на
право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, посадова особа Товариства – голова правління
Нечипоренко Микола Іванович. 

В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. 

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (0562) 713-
51-53. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами
(матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 49044,
м. Дніпро, вул. Гоголя, 15-А, кім. 13. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного (крім кумулятивного голосування) - emitent-
pages.com.ua/20203389.

Голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО"

(місцезнаходження 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський
район, селище міського типу Ювілейне, вулиця Байкальська, будинок
4В) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 24 лютого 2017 року о 14.00. за адресою: Дніпропетровс-
ька обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Байкальська,
буд. 4В, кімната 1. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах - 20 лютого 2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-госпо-
дарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення щодо річних дивідендів.

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО" шляхом перетворення у
товариство з обмеженою відповідальністю.

7. Створення комісії з припинення ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО".
Обрання персонального складу комісії з припинення. Надання повнова-
жень комісії з припинення здійснювати необхідні дії щодо припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

8. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпові-
дальністю - правонаступника ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО".

9. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прий-
няття Зборами рішення про припинення ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

10. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПрАТ "МІСТО-

БУДІВНИК-ДНІПРО" шляхом перетворення у товариство з обмеженою
відповідальністю.

11. Затвердження плану перетворення ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" у товариство з обмеженою відповідальністю.

Реєстрація учасників зборів з 13.00. до 13.50. в день проведення за-
гальних зборів. 

Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів -
паспорт і належним чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. 

Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного та
можна ознайомитись у робочі дні за адресою: 52005, Дніпропетровська
обл., Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Байкальська, буд. 4В,
кім. 1. з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних па-
перах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та до-
кумент, що підтверджує повноваження представника акціонера на право
ознайомлення з документами - довіреність, оформлену відповідно до
чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Зборів, посадова особа Товариства - голова правління Кучер Євген
Валентинович. 

В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань по-
рядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. 

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном (0562) 794-
61-07. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріала-
ми) з питань порядку денного надсилати за адресою: 52005, Дніпропет-
ровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Байкальська,
буд. 4В. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного (крім кумулятивного голосування) - http://emitent-pa-
ges.com.ua/33249062.
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Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ПОТІ» 
(місцезнаходження 49044, м. Дніпро, вул.Гоголя, буд. 15-А)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 24 лютого 2017 року о 14.00. за адресою: м. Дніпро,
вул.Гоголя, буд. 15-А, кім. 13. Дата, на яку складається перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 лютого
2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення щодо річних дивідендів.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОТІ» шляхом перетворення у
товариство з обмеженою відповідальністю.

8. Створення комісії з припинення ПрАТ «ПОТІ». Обрання
персонального складу комісії з припинення. Надання повноважень
комісії з припинення здійснювати необхідні дії щодо припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОТІ» шляхом
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

9. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «ПОТІ» на частки у
статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю –
правонаступника ПрАТ «ПОТІ».

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти

прийняття Зборами рішення про припинення ПрАТ «ПОТІ» шляхом
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПрАТ «ПОТІ»
шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення ПрАТ «ПОТІ» у товариство з
обмеженою відповідальністю.

Реєстрація учасників зборів з 13.00. до 13.50. в день проведення
загальних зборів. 

Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів –
паспорт і належним чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. 

Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного та
можна ознайомитись у робочі дні за адресою: 49044, м. Дніпро, вул.
Гоголя, 15-А, кім. 13 з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних
паперах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та
документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на
право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, посадова особа Товариства – голова правління
Нечипоренко Микола Іванович. 

В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. 

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (0562) 713-
51-53. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами
(матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 49044,
м. Дніпро, вул. Гоголя, 15-А, кім. 13. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного (крім кумулятивного голосування) - emitent-
pages.com.ua/20203389.

Голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО"

(місцезнаходження 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський
район, селище міського типу Ювілейне, вулиця Байкальська, будинок
4В) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 24 лютого 2017 року о 14.00. за адресою: Дніпропетровс-
ька обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Байкальська,
буд. 4В, кімната 1. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах - 20 лютого 2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-госпо-
дарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення щодо річних дивідендів.

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО" шляхом перетворення у
товариство з обмеженою відповідальністю.

7. Створення комісії з припинення ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО".
Обрання персонального складу комісії з припинення. Надання повнова-
жень комісії з припинення здійснювати необхідні дії щодо припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

8. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпові-
дальністю - правонаступника ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО".

9. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прий-
няття Зборами рішення про припинення ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

10. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПрАТ "МІСТО-

БУДІВНИК-ДНІПРО" шляхом перетворення у товариство з обмеженою
відповідальністю.

11. Затвердження плану перетворення ПрАТ "МІСТОБУДІВНИК-ДНІП-
РО" у товариство з обмеженою відповідальністю.

Реєстрація учасників зборів з 13.00. до 13.50. в день проведення за-
гальних зборів. 

Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів -
паспорт і належним чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. 

Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного та
можна ознайомитись у робочі дні за адресою: 52005, Дніпропетровська
обл., Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Байкальська, буд. 4В,
кім. 1. з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних па-
перах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та до-
кумент, що підтверджує повноваження представника акціонера на право
ознайомлення з документами - довіреність, оформлену відповідно до
чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Зборів, посадова особа Товариства - голова правління Кучер Євген
Валентинович. 

В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань по-
рядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. 

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном (0562) 794-
61-07. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріала-
ми) з питань порядку денного надсилати за адресою: 52005, Дніпропет-
ровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Байкальська,
буд. 4В. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного (крім кумулятивного голосування) - http://emitent-pa-
ges.com.ua/33249062.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 06.01.2017 прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину, а саме на участь Банку в проведеннi операцiї з роз-
мiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овер-
найт/ 5 тендерi 06.01.2017 на суму 25 000 тис. грн. Ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства, становить: 25 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 278 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 11,4%.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління 

Петренко Олександр Федорович
10.01.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення 

10.01.2017р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ
"Національний депозитарій України" реєстр власників іменних цінних па-
перів, складений станом на 31.12.2016р., з якого дізналось про наступні
зміни, що сталися у власників акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

1. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: СЕРТАКО ЛІМІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ235471.
Місцезнаходження: Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, буд. 11, офіс 202. Розмір
частки акціонера до зміни розміру пакета акцій - 46,2938 % від загальної
кількості акцій та 46,5538 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір
частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 27,4353 % від загальної
кількості акцій та 27,5894 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий
інвестиційний фонд "Новий" Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Код за ЄДРПОУ: 37770013. Місцезнаход-
ження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір час-
тки акціонера до зміни розміру пакета акцій - 20,876 % від загальної кіль-
кості акцій та 20,9933 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір
частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 17,7721 % від загаль-
ної кількості акцій та 17,8719 % від загальної кількості голосуючих акцій.

3. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЛВЕР
БІЗНЕС ІНВЕСТ". Код за ЄДРПОУ: 38919145. Місцезнаходження: Україна,
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41. Розмір частки акціонера до
зміни розміру пакета акцій - 15,016 % від загальної кількості акцій та
15,1004 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки після
зміни розміру пакета акцій - 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від за-
гальної кількості голосуючих акцій.

4. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬ-
КАНТАРА ІНВЕСТ". Код за ЄДРПОУ: 40923255. Місцезнаходження: Укра-
їна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки до зміни
розміру пакета акцій - 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загаль-
ної кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни розмі-
ру пакета акцій - 18,8585 % від загальної кількості акцій та 18,9644 % від
загальної кількості голосуючих акцій.

5. Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "АСПЕКТ
ФІНАНС". Код за ЄДРПОУ: 40935171. Місцезнаходження: Україна, 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір частки до зміни розміру па-
кета акцій - 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількос-
ті голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакета
акцій - 14,1478 % від загальної кількості акцій та 14,2273 % від загальної
кількості голосуючих акцій.

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

міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.  2. Уповноважена особа - Директор з економіки та
фінансів  ПАТ "Дніпровагонмаш" О.О. Бабенкова 10.01.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-

цій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2. Код за ЄДРПОУ: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-88-01 (044) 285-32-31
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publicati-
on/

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

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (далi -

Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 29
грудня 2016 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства
"Нацiональний депозитарiй України" 5 сiчня 2017 року, повiдомляє про
зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ
АГ (далi - Iстотний Учасник) у статутному капiталi Банку з 68,2507 вiдсот-
ка до 68,2506 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй Банку. При ць-
ому, частка Iстотного Учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку зменши-
лася з 68,2733 вiдсотка до 68,2732 вiдсотка. 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi компа-
нiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m; мiсцезнаходжен-
ня: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя.

Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi Iстотного
Учасника вiдбулося за наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

05.01.2017 р.
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ»

(місцезнаходження: 52523, Дніпропетровська обл., Синельникiвський
район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53) повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 24 лютого 2017
року о 16 годині 00 хв. за адресою: 52523, Дніпропетровська обл.,
Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах Товариства: 20 лютого 2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення щодо річних дивідендів.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом
перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

8. Створення комісії з припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ». Обрання персонального складу комісії з припинення.
Надання повноважень комісії з припинення здійснювати необхідні дії
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

9. Затвердження порядку обміну акцій ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» на частки у статутному капіталі товариства з
додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ».

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти

прийняття Зборами рішення про припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у товариство з додатковою
відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПАТ
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» у товариство з додатковою відповідальністю. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з
15:00 год. до 15:50 год. за місцем проведення зборів. Акціонери повинні
мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт і належним
чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Особисто з документами (матеріалами)
з питань порядку денного та можна ознайомитись у робочі дні за
адресою: Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка,
вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1. з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних
паперах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та
документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на
право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно
до чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, посадова особа Товариства – голова правління Левенець
Т.Р.. В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (05663) 40386. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами
(матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 52523,
Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул.
Ватутiна, буд. 53. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного (крім кумулятивного голосування) - emitent-
pages.com.ua/03563117.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-57-75 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Бутенко Олександра Олександровича обрано членом прав-
лiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Бутенко О.О. час-
ткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом ос-
таннiх 5 рокiв: перший заступник голови правлiння, виконуючий обов'язки
голови правлiння, головний iнженер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на роз-
криття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Женкiну Людмилу Василiвну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Женкiна Л.В. часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5 ро-
кiв: головний бухгалтер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Комарова Вiктора Миколайовича обрано членом правлiння
ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Комаров В.М. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: начальник дiльницi гiрничо-капiтальних робiт ПАТ "Днiпрометро-
буд". Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Демiдову Тетяну Євгенiївну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Демiдова Т.Є. часткою у ста-
тутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5
рокiв: провiдний iнженер з органiзацiї та нормування працi, начальник пла-
ново-економiчного вiддiлу ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iн-
формацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Тарана Станiслава Олександровича обрано Головой правлiн-
ня ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Таран С.О. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: заступник директора з будiвництва ТОВ НПАК "Степова", заступ-
ник директора з будiвництва ТОВ "Технопрiм". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 10.01.2017 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРЛЕНдІНВЕСТ» , код за ЄдРПОУ 35482482, 
ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами), видана за Рішенням НКЦПФР №1133 від 
14.12.2012, повідомляє про втрату:

- проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового закритого не ди-
версифікованого венчурного інвестиційного фонду «Монолітбуд-Cхід» 
(код за ЄдРІСІ 233957), зареєстрованого ДКЦПФР від 10.09.2010 року,

- змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового закритого 
не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Монолітбуд-Cхід» 
(код за ЄдРІСІ 233957), зареєстрованого НКЦПФР від 22.05.2012 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРЛЕНдІНВЕСТ»

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ»

(місцезнаходження: 52523, Дніпропетровська обл., Синельникiвський
район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53) повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 24 лютого 2017
року о 16 годині 00 хв. за адресою: 52523, Дніпропетровська обл.,
Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах Товариства: 20 лютого 2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення щодо річних дивідендів.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом
перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

8. Створення комісії з припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ». Обрання персонального складу комісії з припинення.
Надання повноважень комісії з припинення здійснювати необхідні дії
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

9. Затвердження порядку обміну акцій ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» на частки у статутному капіталі товариства з
додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ».

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти

прийняття Зборами рішення про припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у товариство з додатковою
відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПАТ
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» у товариство з додатковою відповідальністю. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з
15:00 год. до 15:50 год. за місцем проведення зборів. Акціонери повинні
мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт і належним
чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Особисто з документами (матеріалами)
з питань порядку денного та можна ознайомитись у робочі дні за
адресою: Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка,
вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1. з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних
паперах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та
документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на
право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно
до чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, посадова особа Товариства – голова правління Левенець
Т.Р.. В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (05663) 40386. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами
(матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 52523,
Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул.
Ватутiна, буд. 53. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного (крім кумулятивного голосування) - emitent-
pages.com.ua/03563117.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-57-75 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Бутенко Олександра Олександровича обрано членом прав-
лiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Бутенко О.О. час-
ткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом ос-
таннiх 5 рокiв: перший заступник голови правлiння, виконуючий обов'язки
голови правлiння, головний iнженер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на роз-
криття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Женкiну Людмилу Василiвну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Женкiна Л.В. часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5 ро-
кiв: головний бухгалтер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Комарова Вiктора Миколайовича обрано членом правлiння
ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Комаров В.М. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: начальник дiльницi гiрничо-капiтальних робiт ПАТ "Днiпрометро-
буд". Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Демiдову Тетяну Євгенiївну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Демiдова Т.Є. часткою у ста-
тутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5
рокiв: провiдний iнженер з органiзацiї та нормування працi, начальник пла-
ново-економiчного вiддiлу ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iн-
формацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Тарана Станiслава Олександровича обрано Головой правлiн-
ня ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Таран С.О. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: заступник директора з будiвництва ТОВ НПАК "Степова", заступ-
ник директора з будiвництва ТОВ "Технопрiм". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 10.01.2017 р.
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Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ»

(місцезнаходження: 52523, Дніпропетровська обл., Синельникiвський
район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53) повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 24 лютого 2017
року о 16 годині 00 хв. за адресою: 52523, Дніпропетровська обл.,
Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах Товариства: 20 лютого 2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення щодо річних дивідендів.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом
перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

8. Створення комісії з припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ». Обрання персонального складу комісії з припинення.
Надання повноважень комісії з припинення здійснювати необхідні дії
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

9. Затвердження порядку обміну акцій ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» на частки у статутному капіталі товариства з
додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ».

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти

прийняття Зборами рішення про припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у товариство з додатковою
відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПАТ
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» у товариство з додатковою відповідальністю. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з
15:00 год. до 15:50 год. за місцем проведення зборів. Акціонери повинні
мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт і належним
чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Особисто з документами (матеріалами)
з питань порядку денного та можна ознайомитись у робочі дні за
адресою: Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка,
вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1. з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних
паперах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та
документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на
право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно
до чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, посадова особа Товариства – голова правління Левенець
Т.Р.. В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (05663) 40386. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами
(матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 52523,
Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул.
Ватутiна, буд. 53. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного (крім кумулятивного голосування) - emitent-
pages.com.ua/03563117.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-57-75 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Бутенко Олександра Олександровича обрано членом прав-
лiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Бутенко О.О. час-
ткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом ос-
таннiх 5 рокiв: перший заступник голови правлiння, виконуючий обов'язки
голови правлiння, головний iнженер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на роз-
криття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Женкiну Людмилу Василiвну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Женкiна Л.В. часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5 ро-
кiв: головний бухгалтер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Комарова Вiктора Миколайовича обрано членом правлiння
ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Комаров В.М. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: начальник дiльницi гiрничо-капiтальних робiт ПАТ "Днiпрометро-
буд". Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Демiдову Тетяну Євгенiївну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Демiдова Т.Є. часткою у ста-
тутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5
рокiв: провiдний iнженер з органiзацiї та нормування працi, начальник пла-
ново-економiчного вiддiлу ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iн-
формацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Тарана Станiслава Олександровича обрано Головой правлiн-
ня ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Таран С.О. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: заступник директора з будiвництва ТОВ НПАК "Степова", заступ-
ник директора з будiвництва ТОВ "Технопрiм". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 10.01.2017 р.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ»

(місцезнаходження: 52523, Дніпропетровська обл., Синельникiвський
район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53) повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 24 лютого 2017
року о 16 годині 00 хв. за адресою: 52523, Дніпропетровська обл.,
Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах Товариства: 20 лютого 2017 року.

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття
рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2016 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення щодо річних дивідендів.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом
перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

8. Створення комісії з припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ». Обрання персонального складу комісії з припинення.
Надання повноважень комісії з припинення здійснювати необхідні дії
щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

9. Затвердження порядку обміну акцій ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» на частки у статутному капіталі товариства з
додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ».

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти

прийняття Зборами рішення про припинення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у товариство з додатковою
відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення ПАТ
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» шляхом перетворення у
товариство з додатковою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-
СИНЕЛЬНИКОВЕ» у товариство з додатковою відповідальністю. 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з
15:00 год. до 15:50 год. за місцем проведення зборів. Акціонери повинні
мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт і належним
чином оформлене доручення. 

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Особисто з документами (матеріалами)
з питань порядку денного та можна ознайомитись у робочі дні за
адресою: Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка,
вул. Ватутiна, буд. 53, кім.1. з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних
паперах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та
документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на
право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно
до чинного законодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, посадова особа Товариства – голова правління Левенець
Т.Р.. В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань
порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (05663) 40386. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного
Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами
(матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 52523,
Дніпропетровська обл., Синельникiвський район, с. Георгiївка, вул.
Ватутiна, буд. 53. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного (крім кумулятивного голосування) - emitent-
pages.com.ua/03563117.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 04880239
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Шмiдта, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-57-75 (056) 745-57-55
5. Електронна поштова адреса: d_m_s@3g.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://04880239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Бутенко Олександра Олександровича обрано членом прав-
лiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Бутенко О.О. час-
ткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом ос-
таннiх 5 рокiв: перший заступник голови правлiння, виконуючий обов'язки
голови правлiння, головний iнженер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на роз-
криття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Женкiну Людмилу Василiвну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Женкiна Л.В. часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5 ро-
кiв: головний бухгалтер ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд

28.12.2016р. Комарова Вiктора Миколайовича обрано членом правлiння
ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Комаров В.М. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: начальник дiльницi гiрничо-капiтальних робiт ПАТ "Днiпрометро-
буд". Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Демiдову Тетяну Євгенiївну обрано членом правлiння ПАТ
"Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Демiдова Т.Є. часткою у ста-
тутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займала протягом останнiх 5
рокiв: провiдний iнженер з органiзацiї та нормування працi, начальник пла-
ново-економiчного вiддiлу ПАТ "Днiпрометробуд". Згоди на розкриття iн-
формацiї про паспортнi данi особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд
28.12.2016р. Тарана Станiслава Олександровича обрано Головой правлiн-
ня ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання. Таран С.О. часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку займав протягом останнiх
5 рокiв: заступник директора з будiвництва ТОВ НПАК "Степова", заступ-
ник директора з будiвництва ТОВ "Технопрiм". Згоди на розкриття iнфор-
мацiї про паспортнi данi особою не надано.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович 10.01.2017 р.

Громадянин України дОБРЕЦОВ СЕРГІй ВОЛОдИ-
МИРОВИЧ (ІПН 2972105179) відповідно до вимог статті 64 За-
кону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про намір при-
дбати 3 202 897 штуки простих іменних акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШ-
НЕВИХ КІЛЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 00232006). Простих іменних акцій 
товариства у власності особи (її афілійованих осіб) не має. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САНЯ»

(код ЄДРПОУ 24575291, місцезнаходження: 02222, м.Київ, 
вул. Лаврухіна, 7-Б), інформує про втрату оригіналу свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «САНЯ» №22/10/1/2009 видане тери-
торіальним Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку у м. Києві, дата реєстрації 25.02.2009р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо 

вчинення яких є заінтересованість)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ПлазмаТек»

2. Місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовча, 18
3. Код за ЄДРПОУ: 03567397
4. Міжміський код та телефон: (0432) 55-49-71
5. Електронна поштова адреса: info@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.plasmatec.pat.ua
7. Вид інформації: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість)
II. Текст Повідомлення: 

Наглядовою Радою ПАТ «ПлазмаТек» (протокол засідання від 
10.01.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на укладення Това-
риством правочину із заінтересованістю: Договору поставки товарно-
матеріальних цінностей, деталей, інструментів та іншої продукції згідно 
рахунків-фактур і видаткових накладних з ТОВ «Західна каолінова ком-
панія» (Україна, Рівненська обл., м. Березне, вул. Зірненська, 20, ідент. 
Номер 31108661). Предмет Контракту – поставка Товару - товарно-
матеріальних цінностей, деталей, інструментів та іншої продукції згідно 
рахунків-фактур і видаткових накладних, де ПАТ «ПлазмаТек» виступає 

Постачальником. Термін дії Договору до 31.12.2018 р. Ринкова вартість 
послуг, що буде предметом правочину, визначена на дату прийняття рі-
шення становить 20 млн. грн. Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 3,0432%. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 657202 тис. 
грн. Ознаки заінтересованості: публічне акціонерне товариство «Плаз-
маТек» та товариство з обмеженою відповідальністю «Західна каоліно-
ва компанія» є афілійованими особами одна щодо іншої, та є сторона-
ми правочину. ПАТ «ПлазмаТек» здійснює контроль над ТОВ «Західна 
каолінова компанія», оскільки є учасником останнього та володіє част-
кою у розмірі 80% у статутному капіталі. Ринкова вартість правочину 
перевищує 100 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру міні-
мальної заробітної плати станом на 01.01.2017р. - 3200 грн. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, 
що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначені. 
Загальна кількість членів Наглядової Ради - 5 членів. Кількість членів 
Наглядової Ради, що брали участь в голосуванні - 5. Кількість членів 
Наглядової ради, що проголосували «за» прийняття рішення: 5. Кіль-
кість членів Наглядової ради, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення: 0.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Генеральний директор Слободянюк В. П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПлазмаТек»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ 14
2. ПАТ ВЕКТОР БАНК 11
3. ПАТ ВЕКТОР БАНК 11
4. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 5
5. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 13
6. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 14
7. ДОБРЕЦОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 15
8. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 8
9. ПАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 6

10. ПАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 9
11. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 6
12. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 13
13. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 8
14. ПАТ КРІСТАЛІСТ 10
15. ПАТ КРІСТАЛІСТ 11
16. ТОВ КУА «УКРЛЕНДІНВЕСТ» 14
17. ПРАТ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 12
18. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 9
19. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ» 6
20. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 7
21. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 7
22. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 7
23. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 8
24. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 15
25. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 6
26. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 10
27. ПРАТ ПОТІ 12
28. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 13
29. ПРАТ САНЯ 15
30. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА» 11
31. ПРАТ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОСВІТА» 9
32. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 5
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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.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17007
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
11.01.2017 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 


