
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
14.07.2017  м. Київ  № 528

Про визнання таким, що втра-
тило чинність, рішення Наці-
ональної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 
29 березня 2016 року № 361

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
04 серпня 2017 року за № 962/30830

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

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

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
29 березня 2016 року № 361 «Про порядок реєстрації випус-
ку акцій при капіталізації банків», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 21 квітня 2016 року за № 613/28743.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання 
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

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

4. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
29.08.2017  м. Київ  № 644

Про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових 
актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку (щодо викорис-
тання печаток)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
15 вересня 2017 року за № 1133/31001

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 528 від 14.07.2017 р. 
Рішення Комісії № 644 від 29.08.2017 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

№189 (2694) 05.10.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо використання печаток юридичними особами та 
фізичними особами - підприємцями» 

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

1. У додатку 2 до Положення про сертифікацію фахів-
ців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 13 серпня 2013 року № 1464, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за  
№ 1572/24104 (зі змінами), слова «М.П. (за наявності)» 
виключити.

2. Унести до Положення про порядок навчання та 
атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердже-
ного наказом Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 
року за № 584/1609 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі 1:
в абзаці першому пункту 1.10 слова «та печаткою» ви-

ключити;
в абзаці сьомому пункту 1.11 слова «та печатку» ви-

ключити;
в абзаці другому пункту 1.12 слова «та печаткою» ви-

ключити;
2) у розділі 2:
в абзаці другому пункту 2.8 слова «та печаткою» ви-

ключити;
в абзаці сьомому пункту 2.9 слова «, та печатку цієї 

установи» виключити;

у першому реченні пункту 2.10 слова «, та затверджує 
з проставленням печатки» замінити словом «та»;

в абзаці другому пункту 2.13 слова «та печаткою» ви-
ключити;

3) у розділі 5:
у пункті 4 слова «і печаткою» виключити;
у пункті 9 слова «, та затверджує його з проставлен-

ням печатки керівника Методичного центру» замінити 
словами «та керівник Методичного центру».

3. В абзаці другому пункту 4 розділу ІІІ Порядку роботи 
екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспи-
тів фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 22 січня 2013 року № 62, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 07 лютого 2013 року за № 232/22764, 
слово «печаткою» замінити словом «керівником».

4. Департаменту стратегії розвитку ринків капіталу  
(М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на дер-
жавну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

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

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

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Голову Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Т. Хромаєва.

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 03 жовтня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проектів актів законодавства з метою застосування положень Закону 
США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)

прийнято рішення
без зауважень

2. Про затвердження Зміни до Плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2017рік

прийнято рішення

3. Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

4. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед 
засновників корпоративного інвестиційного фонду, регламенту корпоративного 
інвестиційного фонду та внесення відомостей про АТ «Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «НАВІС» до 
ЄДРІСІ

прийнято рішення

5. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватно-
го акціонерного товариства «Рівнетурист»

прийнято рішення

6. Щодо відмови в реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства 
«Європошта»

прийнято рішення

7. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетров-
ський розрахунково-вексельний центр» від 07.07.2017 №07072017/1 на постано-
ву про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 
15.06.2017 № 265-СХ-2-Т

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФоРМАЦІйНІ ПоВІдоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПАТ «Роменська гардинно-тюлева 
фабрика», код за ЄДРПОУ: 00307721, 42000, Сум-
ська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, 100, на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Роменська 
гардинно-тюлева фабрика» від 21.10.2010 року 
№76/18/1/10, видане 13.04.2011 року Сумським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№336-КФ-С-А від 03 жовтня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 
року за №171/24948, із змінами та доповненнями, та від-
повідно до документів, отриманих від ПрАТ «Київська 
пересувна механізована колона-2», 01033, м. Київ,  
вул. Саксаганського, 67-Б, код за ЄДРПОУ: 00858473, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв`язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії «В» ПрАТ «Київська пересувна механізована 
колона-2». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
серії «В» ЗАТ «Київська пересувна механізована 
колона-2» від 02.10.2003 року №134/2/03, видане  
Державною комісією з цінних паперів та фондового  
ринку, анульовано – розпорядження №286-КФ-С-о від  
03 жовтня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-

шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 
року за №171/24948, із змінами та доповненнями, та від-
повідно до документів, отриманих від ПрАТ «Київська 
пересувна механізована колона-2», 01033, м. Київ,  
вул. Саксаганського, 67-Б, код за ЄДРПОУ: 00858473, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв`язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії «А» ПрАТ «Київська пересувна механізована 
колона-2». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
серії «А» ЗАТ «Київська пересувна механізована 
колона-2» від 02.10.2003 року №135/2/03, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 287-КФ-С-о від 
03  жовтня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, із змінами та доповненнями, відпо-
відно до документів, наданих ПрАТ «Рівне-Борошно», 
код за ЄДРПОУ: 31435947, 33001, м. Рівне, вул. Біла, 35, 
на зупинення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акці-
онерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Рівне-
Борошно» – розпорядження № 418-КФ-З від 03 жов-
тня 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: 

«05» жовтня 2017 року 
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПАТ «Запорізький рибокомбінат» (вул. При-
вокзальна, 21, м. Запоріжжя, 69600, код за ЄДРПОУ: 
00476642) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запорізький рибо-
комбінат» (код за ЄДРПОУ: 00476642). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запорізький рибокомбі-
нат» від 10.06.2011 року №81/08/1/11, видане 10.06.2011 
Запорізьким територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №337-КФ-С-А від 03 жовтня 
2017  року.
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НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою від 28.09.2017 виправлена описка по тек-
сту вищезазначеної постанови, через допущення техніч-
ної описки у резолютивній частині, додатково у тому чис-
лі не відзначено санкцію у вигляді анулювання ліцензій: 

ТоВ «ПФБК» адерайтингу - серії АГ № 580216 від 
07.02.2012.

04.10.2017 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.

ПЕРЕЛІК ФІНАНСоВИХ КоМПАНІй, ЯКИМ ВИдАНо ЛІЦЕНЗІЮ НА ПРоВАдЖЕННЯ ГоСПодАРСЬКоЇ дІЯЛЬ-
НоСТІ З НАдАННЯ ФІНАНСоВИХ ПоСЛУГ (КРІМ ПРоФЕСІйНоЇ дІЯЛЬНоСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ), А 

САМЕ НА УПРАВЛІННЯ МАйНоМ дЛЯ ФІНАНСУВАННЯ оБ’ЄКТІВ БУдІВНИЦТВА ТА/АБо ЗдІйСНЕННЯ оПЕРА-
ЦІй З НЕРУХоМІСТЮ, ВІдПоВІдНо до ЗАКоНУ УКРАЇНИ «ПРо ФІНАНСоВо-КРЕдИТНІ МЕХАНІЗМИ І УПРАВ-

ЛІННЯ МАйНоМ ПРИ БУдІВНИЦТВІ ЖИТЛА ТА оПЕРАЦІЯХ З НЕРУХоМІСТЮ» (СТАНоМ НА 30.09.2017)
Код за 

ЄдРПоУ
Повне найменування

34817818 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД»
34451799 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУМБУД-ІНВЕСТ»
38883072 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОСНОВА ІНВЕСТ»
33569524 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІНОФФ»
35744238 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС»
34017001 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД 

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА»
34263418 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»
37150436 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІСТО КАПІТАЛ»
34628480 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПМК-1»
35000135 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНБУД»
37964899 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВИЙ ЛЬВІВ»
34961984 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРАТТА»
35145288 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»ЕКО-ДІМ»
32855406 КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-

ІНВЕСТ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ)

32979256 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» ПРІМІНВЕСТ»
32922168 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ УПРА-

ВИТЕЛЬ БУДІВНИЦТВА»
37905786 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КПШБ-2»
35057553 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЛАСНИЙ ДІМ»
32955460 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА»
33193413 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРРЕСТАВРА-

ЦІЯ»
35370171 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»
33057111 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНГРЕС РІАЛ 

ІСТЕЙТ ФІНАНС»
34509335 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ДБК-КАПІТАЛ»
32719099 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНІНВЕСТБУД»
33052113 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ»
20033504 ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛО-

ДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ»
33140215 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛСТРОЙ»
35699107 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»РЕСПЕКТ БУДІН-

ВЕСТ»
33109782 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ 

ДІМ»
35393445 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-

КАПІТАЛ»
35994921 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРСТАНДАРТ»
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41154211 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРСВІТ»
32980889 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА»
34321338 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ІНВЕСТ»
36085398 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТ-

БУД»
34571293 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОБУД ІН-

ВЕСТ»
33663702 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ЛІСТИНГ»
34314336 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИЛБУД-

ІНВЕСТ»
34015774 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«С-ІНВЕСТБУД»
33939607 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН КАПІ-

ТАЛ»
34186433 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ЖИТЛОІНВЕСТ-

ГАРАНТ»
39295156 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ»
34382488 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ-

БУД»
39008431 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСКОМБУД-

ІНВЕСТ»
38962830 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК»
34462360 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ»
37035717 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ»
34972320 ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ КАПІТАЛ»
39856537 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ»
34284354 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬ КАПІТЕЛЬ»
32682420 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС-ІНВЕСТ»
23920921 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»
39947629 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА 

«ПЕРСПЕКТИВА»
40252414 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ - 

ІНВЕСТ»
40375894 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОНД УПРАВЛІННЯ ТА 

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«АйТРоН-УКРГАЗ МЕТЕРС КоМПАНІ»

які призначені на 08.11.2017 року
Дочірнє підприємство «Айтрон Україна» акціонер, який є власником 

більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») 
Приватного акціонерного товариства «Айтрон-Укргаз Метерс Компані» 
(далі за текстом також – «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 22939385, місце-
знаходження (адреса реєстрації): 04050 вул. Виборзька, буд.103, Київ, 
03067, Україна, повідомляє, що 08.11.2017 року о 13 год. 00 хв. за адре-
сою: офіс Айтрон Україна (не має номера), 4 поверх, вул. Виборзька, 
буд.103, Київ, 03067, Україна, відбудуться позачергові загальні збори ак-
ціонерів Приватного акціонерного товариства «Айтрон-Укргаз Метерс Ком-
пані».

Позачергові загальні збори Товариства скликаються з огляду на необ-
хідність затвердження Статуту Товариства в новій редакції та затверджен-
ня фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах Товариства відбудеться 08.11.2017 р. з 12 год. 30 хв. до 
12  год. 45 хв. за адресою: Україна, офіс Айтрон Україна (не має номера), 
4  поверх, вул. Виборзька, буд.103, Київ, 03067, Україна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах Товариства, які призначені на 08.11.2017 року  – 
станом на 24 год.00 хв. 02.11.2017 року.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
5. Про державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.
6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 фінансо-

вий рік.
7. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-

лосування на Зборах.
Акціонер та Товариство не мають власного веб-сайту. Разом з тим, Акціо-

нери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 14.00 год. 
до 17.00 год., крім суботи та неділі) за адресою: офіс Айтрон Україна (не 
має номера), 4 поверх, вул. Виборзька, буд.103, Київ, 03067, Україна.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту по-
рядку денного позачергових загальних зборів: офіс Айтрон Україна (не має 
номера), 4 поверх, вул. Виборзька, буд.103, Київ, 03067, Україна.

Дочірнє підприємство «Айтрон Україна» 
акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій 

Приватного акціонерного товариства 
«Айтрон-Укргаз Метерс Компані»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

НЕ ТоВАРИСТВо 
"УКРТРАНСГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 

9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)461-28-23, (044)461-20-95
5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utg.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення 
емітента про утворення, 
припинення його філій, 
представництв

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далi – То-

вариство) 
02 жовтня 2017 року отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне 

акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз 
України» (далi – Компанiя) Рiшення акцiонера №136 вiд 29.09.2017 про 
створення фiлiї.

Вiдповiдно до пiдпункту 10.2.38 Статуту Товариства до виключної 
компетенцiї Загальних Зборiв Товариства належить прийняття рiшення 
про створення Товариством, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представ-
ництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про 
них.

Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили, зокрема:
Створити фiлiю «Оператор газотранспортної системи України» 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ».
Фiлiя «Оператор газотранспортної системи України» ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (далi – Фiлiя) створю-
ється для забезпечення виконання функцiй оператора газотранспортної 
системи вiдповiдно до Плану реструктуризацiї публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» з ме-
тою вiдокремлення дiяльностi з транспортування та зберiгання (закачу-
вання, вiдбору) природного газу, затвердженого Постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 01.07.2016 №496.

Мiсцезнаходження Фiлiї: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1, другий 
поверх.

Основнi функцiї, якi буде виконувати Фiлiя:
• транспортування природного та попутного газу магiстральними газо-

проводами, надання iнших послуг суб’єктам ринку природного газу (окрiм 
замовникiв послуг транспортування), дiяльнiсть з балансування в межах 
та на умовах, визначених законодавством, що застосовується;

• надання послуги «зберiгання газу у трубi»;
• управлiння газотранспортною системою, зокрема розподiл потужностi, 

управлiння перевантаженнями, процедури, пов’язанi iз номiнацiями/
реномiнацiями, та взаємодiя iз сумiжними операторами;

• диспетчеризацiя, фiзичне балансування, облiк природного газу, 
взаємодiя та обмiн iнформацiєю щодо транскордонних газопроводiв та 
мiждержавних з’єднань, управлiння та впровадження планiв реагування 
на надзвичайнi ситуацiї;

• координацiя дiяльностi щодо експлуатацiї, реконструкцiї i сервiсного 
обслуговування магiстральних газопроводiв, включно iз транскордонними 
газопроводами, а також об’єктiв на них, дiагностування, атестування i 
сертифiкацiї основного та допомiжного обладнання; 

• координацiя дiяльностi щодо розвитку газотранспортної системи, 
включно iз забезпеченням достатньої потужностi у точках транскор-
донних з’єднань для iнтеграцiї української та європейської газотран-
спортної iнфраструктури, враховуючи усi економiчно обґрунтованi та 
технiчно доцiльнi вимоги щодо потужностi та з урахуванням безпеки 
постачань; 

• будь-якi iншi види дiяльностi, якi не забороненi чинним законодав-
ством та вiдповiдають статутним цiлям та завданням Товариства.

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

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

2. Найменування посади Химко Мирослав Петрович
Т.в.о. Президента (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИЇВоБЛЕНЕРГо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишне-
ве, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса емітента Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
У відповідності до Інформаційної довідки ПАТ «Національний депози-

тарій України» за вих. №143725 від 03 жовтня 2017 року сформованої від-
повідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО» станом на 30.09.2017р., щодо інформації про 
акціонерів  – юридичних осіб і спільної кількості фізичних осіб, пакет влас-
ника акцій – Вашингтон Холдінгз Б.В. збільшився.

Акціонер ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» Вашингтон Холдінгз Б.В., знахо-
диться за адресою: вул. Кайзерсграхт, буд. 62, Амстердам, 1015 CS, Ні-
дерланди, реєстраційний код 34121094. 

Розмір частки Вашингтон Холдінгз Б.В. в загальній кількості акцій та в 
загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакету акцій стано-
вив: 89,018057 відсотків у статутному капіталі Товариства.Розмір частки 
Вашингтон Холдінгз Б.В. в загальній кількості акцій та в загальній кількості 
голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій становить: 93,997784 
відсотків у статутному капіталі Товариства.

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

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

т.в.о. Голови Правління даниленко А.В. М.П. 04 жовтня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КоМПАНІЯ ІНТЕРЛоГоС» (код за ЄДРПОУ 23712217, 
місцезнаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Храпачан-
ська, 70 б), повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос», які відбудуться 
06 листопада 2017  року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. Київ,  
пров. деревообробний,  3.

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних 

зборів акціонерів.
3. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає біль-

ше 10% від суми активів за даними річної фінансової звітності, а саме: 
кредитних договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, 
банківського вкладу (депозиту) та/або інших договорів, з будь-якими фі-
нансовими чи банківськими установами або іншими фізичними чи юри-
дичними особами.

4. Про визначення особи, уповноваженої діяти від ПрАТ «Компанія Ін-
терлогос» під час вчинення значних правочинів. 

5. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія 
Інтерлогос».

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Дерево-
обробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., 
звертатись до Т.в.о. генерального директора Власенка Віктора Анатолійо-
вича.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення 
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 30 жовтня 2017 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або пред-
ставника;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціоне-
рів).

Телефон для довідок: 286-60-65, Т.в.о. генерального директора 
В.А. Власенко.
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Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«Закарпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хуст-

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

емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про зміну типу акціо-

нерного товариства.

2.Текст повідомлення:
Черговими загальними річними зборами акціонерів ПАТ «Закарпатне-

рудпром» від 27.04.2017р. (протокол №17) прийнято рішення про зміну 
типу акціонерного товариства з публічного акціонерного на приватне ак-
ціонерне. У зв’язку із зміною типу акціонерне товариство перейменовано 
з публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» на приватне 
акціонерне товариство «Закарпатнерудпром». Державну реєстрацію змін 
до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР проведено 
28.09.2017р.

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

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

В. о. голови правління  Магаль В. М.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАКАРПАТНЕРУдПРоМ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"ЗАПоРIЗЬКИй 
КАБЕЛЬНИй ЗАВод"

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)7017979 (061)7017912
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zkz.ua

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

II. Текст повідомлення
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «Запорiзький кабельний завод» (Товариство) було прийнято 
рiшення про змiну типу Товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному держав-
ному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань - 03.10.2017. Повне найменування акцiонерного товариства 
до змiни - Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький кабельний за-
вод». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приват-
не акцiонерне товариство «Запорiзький кабельний завод».

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор (підпис) Мотренко Олександр Володимирович 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.10.2017

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ТоВ «АКСоН-ІНВЕСТ»

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «АКСОН-ІНВЕСТ»
2. Місцезнаходження 03057, м. Київ, вул. Академіка 

Янгеля, буд. 5
 3.Код за ЄДРПОУ 35212317
4. Міжміський код та телефон, 
факс

0442369902 

5. Електронна поштова 
адреса

axoninvest@dividend.com.ua

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

35212317.1ua.info

7.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення 
Рiшенння про внесення змін прийняте 02.10.2017 р. Загальними збора-

ми Учасникiв товариства (протокол № 3/2017). Звільнено Генерального 
директора юридичної особи Різничок Людмилу Борисівну за власним воле-
виявлення особи. На данiй посадi перебувала за сумісництвом. Основним 
мiсцем роботи було ТОВ «ЦЕНТРОБIЙ» на посадi Генерального директо-
ра. Частка в статутному капiталi емiтента- 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Генерального директора 
юридичної особи Березу Світлану Андріївну. Пiдстава- згода сторiн та про-
токол Загальних зборiв Учасникiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала по-
саду шеф-кухаря в ТОВ «ТРІУМФ». Дозволу на розголошення паспортних 
даних посадова особа не надавала. Частка в статутному капiталi емiтента- 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор ___________ Береза Світлана Андріївна 
Підпис 03.10.2017р.

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "дТЕК 
дНIПРооБЛЕНЕРГо"

2. Код за ЄДРПОУ 23359034
3. Місцезнаходження 49107, м. Днiпро, шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.doe.com.ua

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

II. Текст повідомлення
03.10.2017, вiдповiдно до пункту 1 частини 1 статтi 57 Закону України 

«Про акцiонернi товариства» та на пiдставi письмового повiдомлення (заяви) 
вiд 19.09.2017, припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ  «ДТЕК 
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» Гриненко Рити Леонiдiвни за власним бажанням без 
рiшення Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО».

Член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» Гриненко Рита 
Леонiдiвна представляла iнтереси акцiонера ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»  - 
Фонду державного майна України. Гриненко Р.Л. не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi ПАТ  «ДТЕК 
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» Гриненко Р.Л. не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради 
ПАТ  «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» перебувала з 21.04.2017. 

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

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

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

М.П. 03.10.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Но-

вокаховський завод плавлених сирів»
2. Код за ЄДРПОУ: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м. Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-28-77
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Вiдповiдно до наказу голови правлiння ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.09.2017 р. №-к 1132-к, з 02.10.2017 р. з посади го-
ловного бухгалтера товариства було звiльнено Батолiну Тетяну Тимофiївну. 
Пiдстава - згода сторiн. Обгрунтування змiн - власне волевиявлення особи. 
Батолiна Тетяна Тимофiївна (згоду на розкриття паспортних даних не нада-

но), перебувала на посадi головного бухгалтера ПАТ «Новокаховський за-
вод плавлених сирiв» протягом 3 рокiв, частка, якою володiє у статутному 
капiталi емiтента - 0% (0 акцiй), непогашеної судимостi за корисливi та зло-
чини не має. Замiсть звiльненої особи, тимчасово виконуючим обов'язки 
головного бухгалтера призначено Басову Свiтлану Анатолiївну. 

Вiдповiдно до наказу голови правлiння ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 02.10.2017 р. №1135-к, з 03.10.2017 р. тимчасово ви-
конуючим обов'язки головного бухгалтера, якого звiльнено з посади, при-
значено Басову Свiтлану Анатолiївну. Басова Свiтлана Анатолiївна (згоду 
на розкриття паспортних данних не надано), виконуватиме обов'язки го-
ловного бухгалтера ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв» тимча-
сово, до призначення нового головного бухгалтера товариства. Протягом 
останнiх п'яти рокiв, Басова Свiтлана Анатолiївна займає посаду директо-
ра з економiки ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв». Басова 
Свiтлана Анатолiївна не володiє акцiями ПАТ «Новокаховський завод плав-
лених сирiв» (частка в статутному капiталi емiтента – 0%), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління ПАТ «НКЗПС» Тищенко В.І. 02.10.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НоВоКАХоВСЬКИй ЗАВод ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«КВАдРАТ-УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 32707785
3. Місцезнаходження 04070, Київ, Набережне шосе, 28
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044-200-04-57 044-200-04-60

5. Електронна поштова 
адреса

ypashutin@21.com.ua

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

http://21.com.ua/index.php?lang_
id=2&menu_id=38

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

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «ХХI 

СТОЛIТТЯ» (01010, Україна, м.Київ, вул. Грушевського, 3, Iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ: 32667109) продало свої акцiї, що складали 10,85% Ста-
тутного капiталу на користь ХХI СЕНЧЕРI IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД 
(XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED, Мiсцезнаходження: 
Агланцiя Авеню, 21, Комплекс 21Б, Офiс 1, Агланцiя, 2108, Нiкосiя, Кiпр, 
Код: НЕ132218), пiсля чого Приватне акцiонерне товариство 
«IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «ХХI СТОЛIТТЯ» бiльше не має акцiй ПрАТ 
«Квадрат-Україна», а ХХI СЕНЧЕРI IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД (XXI 
CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED) став володiти 100% акцiй 
Статутного капiталу ПрАТ «Квадрат-Україна».

ХХI СЕНЧЕРI IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД (XXI CENTURY 
INVESTMENTS PUBLIC LIMITED, Мiсцезнаходження: Агланцiя Авеню, 21, 
Комплекс 21Б, Офiс 1, Агланцiя, 2108, Нiкосiя, Кiпр, Код: НЕ132218) про-
дало свої акцiї, що складали 100% Статутного капiталу на користь РIТЕIЛ 
СIСТЕМС ЛIМIТЕД (RETAIL SYSTEMS LIMITED, Мiсцезнаходження: 
Стасiноу 1, будiвля «МIТСI» 1, 2-й поверх, офiс 4, площа Елефтерiас, 
iндекс 1060, Нiкосiя, Кiпр, Код: НЕ282058), пiсля чого ХХI СЕНЧЕРI 
IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД (XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC 
LIMITED) бiльше не має акцiй ПрАТ «Квадрат-Україна», а РIТЕIЛ СIСТЕМС 
ЛIМIТЕД (RETAIL SYSTEMS LIMITED) став володiти 100% акцiй Статутно-
го капiталу ПрАТ «Квадрат-Україна».

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    Леонова Н.І.
В.О. Генерального директора (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
     02.10.2017
        (дата)

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЄВРоПЕйСЬКИй ПРоМИСЛоВИй 

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, 

будинок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк 
(Протокол № 02/10/2017 вiд 02.10.2017) вiдповiдно до рiшення 
Нацiонального банку України вiд 15.09.2017 №327 з 02.10.2017 до-
строково припинено повноваження члена Правлiння Банку Комар-
ницької Оксани Володимирiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутно-
му капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 03.04.2015 до 
02.10.2017. 

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк 
(Протокол № 02/10/2017 вiд 02.10.2017) з 02.10.2017 на строк до 
04.04.2018 на посаду члена Правлiння Банку обрана Зелена Оксана 
Володимирiвна. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Бан-
ку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: 
начальника вiддiлу управлiння ресурсною позицiєю банку казначей-
ства ПАТ «АБ «Експрес-Банк», заступника начальника вiддiлу 
фiнансових ризикiв управлiння ризик-контролю департаменту ризик-
менеджменту ПАТ АКБ «Новий»; начальника Вiддiлу аналiзу та 
управлiння ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК». 

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  Філенкова З.Ю.

03.10.2017
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

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

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553327
1.4. Місцезнаходження емітента 79035, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2.
1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(032) 270-14-46

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

http://www.lvivbakaliya.pat.ua 

1.7. Електронна поштова адреса 
емітента

lgb@lviv.farlep.net 

1.8. Дата вчинення події 3 жовтня 2017 р.
1.9. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:
2.1.3 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ» 

(далі – Товариство) отримало від Акціонера Товариства - Дочірнього під-
приємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – Акціонер) повідом-
лення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера. 

Інформація про припинення повноважень відкликаного Акціоне-
ром члена Наглядової ради Товариства – представника Акціонера. У 
зв’язку з отриманим ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» 3 жовтня 2017 р. повідомлен-
ням від Акціонера - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація 
«РОШЕН» про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера 
ПоВНоВАЖЕННЯ ПРИПИНЕНо:

Член Наглядової ради ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» Яковенко Антон Вікторо-
вич (Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченків-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава для припинення повнова-
жень: отримання ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» повідомлення про заміну члена 
Наглядової ради – представника Акціонера. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: повідомлення про заміну члена Наглядо-
вої ради – представника Акціонера. Яковенко А. В. акціями ПрАТ «РІЕЛ-
ЕКСПЕРТ» не володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера емітента 
Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код 
юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 
26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, за-
гальною номінальною 495 626 грн. 25 коп., що складає 87,6208 % статут-
ного капіталу Товариства.

Особа перебувала на даній посаді 5 місяців 21 днів. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. 3 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ» 
(далі – Товариство) отримало від Акціонера Товариства - Дочірнього під-
приємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – Акціонер) повідом-
лення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера.

Інформація про набуття повноважень новим членом Наглядової 
ради Товариства – представником Акціонера. У зв’язку з отриманим  
ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» 3 жовтня 2017 р. повідомленням від Акціонера - До-
чірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» про заміну чле-
на Наглядової ради – представника Акціонера ПоВНоВАЖЕННЯ НАБУТо:

Член Наглядової ради ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» Москалевський Вячеслав 
Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), строк 
пов новажень 3 (три) роки. Підстава для набуття повноважень: отримання 
ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» повідомлення про заміну члена Наглядової ради – 
представника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представни-
ка Акціонера. Москалевський В. О. володіє 100 (сто) шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 175 (сто сімдесят п’ять) грн.  
00 (нуль) коп., що становить 0,030937 % від статутного капіталу Товари-
ства. Москалевський В. О. є представником акціонера емітента Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). 

ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, загаль-
ною номінальною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 87,6208 % 
статутного капіталу Товариства.

Інші посади, які Москалевський В.О. обіймав протягом останніх п’яти 
років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «КК «РО-
ШЕН», Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Генеральний директор ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ»
_______________ Зазуляк Т.І.

       / підпис МП /

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "ЗАВод 
МАЛоГАБАРИТНИХ 
ТРАНСФоРМАТоРIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 13604900
3. Місцезнаходження 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2126731 (061)2248161
5. Електронна поштова адреса Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.mgt.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. Текст повідомлення
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» (Товари-

ство) було прийнято рiшення про змiну типу Товариства. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань - 02.10.2017. Повне найменуван-
ня акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство 
«Завод малогабаритних трансформаторiв». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство 
«Завод малогабаритних трансформаторiв».

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 Зима Алiна Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.10.2017
(дата)

Наглядова рада ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВА-
РИСТВА «СПЕЦМЕБЛІ», ідентифікаційний код 00273910, 

яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинів-
ська, буд. 1, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення 

позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
дата та час проведення Зборів: 06 листопада 2017 року о 14 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 

буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Новатор»).
Час початку реєстрації учасників Зборів: 06 листопада 2017 року о 

13 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 06 листопада 2017  року 

о 13 год. 50 хв.
дата та час відкриття Зборів: 06 листопада 2017 року о 14 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Стро-

кача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Новатор»).
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 31 жовтня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-

ства та припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-

чинів.
3. Про надання повноважень на укладення значних правочинів.
Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що 

посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право 
участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, відбува-
ється за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 1 (від-
діл кадрів) у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день 
проведення позачергових загальних зборів також у місці їх проведення, в 
порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми поло-
женнями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор 
Левицький Віктор Йосипович. Телефон для довідок: (044) - 425-58-27. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: smebel.
informs.net.ua

Наглядова рада ПрАТ «Спецмеблі»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «доНЕЦЬКИй 
ЕЛЕКТРоТЕХНIЧНИй ЗАВод»

2. Код за ЄДРПОУ 00174740
3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл., місто Покровськ, 

вул. Торгівельна, буд. 106А 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0623458882

5. Електронна поштова 
адреса

makarov@detz.dn.ua

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

www.detz.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
03.10.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДЕТЗ», а 

саме:
- припинено повноваження голови Наглядової ради Басова Миколи Му-

сійовича (паспорт ВА №227965 виданий Торезьским МВ УМВС України в 
Донецькій області 21.06.1996р.), на підставі рішення Загальних зборів (про-
токол від 03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії 
повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2013р. Розмір пакета 
акцій, яким володіє особа – 0,0000017% від статутного капіталу товари-
ства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Шебанова Володи-
мира Леонідовича (паспорт ВС №206632 виданий ЦМ РВ Макiївського МУ 
УМВС України в Донецькій області 09.03.2000р.), на підставі рішення За-
гальних зборів (протокол від 03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з 
закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 
23.04.2013р. Розмір пакета акцій, яким володіє особа – 0,0000017% від ста-
тутного капіталу товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Дзюбана Віталія Се-
рафімовича (паспорт ВА №251739 виданий Ворошиловським РВ УМВС 
України в м. Донецьку 07.08.1996р.), на підставі рішення Загальних зборів 
(протокол від 03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням стро-
ку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2013р. Особа 
акція ми товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Куринного Валерія 
Михайловича (паспорт ВС №296184 виданий Київським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькій області 30.05.2000р.), на підставі рішення Загальних 
зборів (протокол від 03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінчен-
ням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2013р. 
Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Рудика Юрія Олексі-
йовича (паспорт ВВ №078885 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Донецькій області 23.10.1997р.), на підставі рішення Загальних зборів 
(протокол від 03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням стро-
ку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2013р. Особа 
акція ми товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Новікової Світлани 
Іванівни (паспорт ВС №473549 виданий Ленінським РВ УМВС України в м. 
Донецьку 27.09.2000р.), на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 
03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії повно-
важень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2013р. Особа акціями товари-
ства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мамонтової Олени 
Михайлівни (паспорт ВВ №659193 виданий Ворошиловським РВ УМВС 
України в м. Донецьку 10.12.1998р.), на підставі рішення Загальних зборів 
(протокол від 03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням стро-
ку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2013р. Особа 
акція ми товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Ткачової Вікторії Вік-
торівни (паспорт ВА №506810 виданий Ленінським РВ УМВС України в  
м. Донецьку 25.09.1996р.), на підставі рішення Загальних зборів (протокол 
від 03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням строку дії по-
вноважень. Особа перебувала на посаді з 23.04.2013р. Особа акціями то-

вариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

- обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Гурєєва Максима 
Костянтиновича на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 
03.10.2017р.) та рішення Наглядової ради (протокол від 03.10.2017р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: заступник директора дирекції з правового забезпечення, директор 
дирекції з правового забезпечення. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Кандидат є незалежним директором.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Біленка Антона Олександро-
вича на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 03.10.2017р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: заступник головного бухгалтера. Особа акціями товариства не во-
лодіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Кандидат є представником акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
«ДОНСТІЛ» КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРКАМП 
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», Код за ЄДРПОУ: 31071972.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Карандєєва Станіслава 
Олексійовича на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 
03.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового 
складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання 
особа займала посади: ведучий спеціаліст дирекції з організації розрахун-
ків та фінансового аналізу. Особа акціями товариства не володіє. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат 
є незалежним директором.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Куринного Валерія Михайло-
вича на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 03.10.2017р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: директор. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є пред-
ставником акціонера Компанія NYSTELLA HOLDINGS LIMITED (НІСТЕЛЛА 
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (Кіпр), Реєстраційний номер: HE 291491.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Плотнікову Ірину Миколаївну 
на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 03.10.2017р.). Рішення 
прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано до 
наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала посади: 
ведучий спеціаліст дирекції з планування та економічного аналізу. Особа 
акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Кандидат є представником акціонера Компанія 
TORINOX FINANCE LTD (ТОРІНОКС ФАЙНЕНС ЛТД) (Віргінські о-ви 
(Брит.)), Реєстраційний номер: 1688859.

- обрано на посаду голови та члена Ревізійної комісії Єрохіну Ольгу Ві-
таліївну на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 03.10.2017р.) 
та рішення Ревізійної комісії (протокол від 03.10.2017р.). Рішення прийняте 
у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком на  
3 роки. До обрання особа займала посади: начальник відділу дирекції об-
ліку та звітності. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Пономарьову Тетяну Леоні-
дівну на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 03.10.2017р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної 
комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу об-
рано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: головний фа-
хівець дирекції з управління власністю. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Комара Олександра Петро-
вича на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 03.10.2017р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної 
комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу об-
рано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: головний фа-
хівець дирекції з управління власністю. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Макаров Андрій Воло-
димирович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 03.10.2017 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «доНЕЦЬКИй ЕЛЕКТРоТЕХНIЧНИй 
ЗАВод»

2. Код за ЄДРПОУ 00174740
3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вул. Тор-

гівельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс 0623458882
5. Електронна поштова адреса makarov@detz.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.detz.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

03.10.2017р. загальними заборами ПАТ «ДЕТЗ» прийняте рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятися ПАТ «ДЕТЗ» у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, тобто до 02.10.2018 року 
включно. Характер правочинiв:

- продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вар-
тість правочинів 20 000 000,00 гривень. Спiввiдношення граничної сукуп-
ної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПАТ «ДЕТЗ» за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 6,56%.

Вартість активів ПАТ «ДЕТЗ» за даними останньої річної фінансової 
звітності – 304 669 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій –  
58 383 444 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для 
участi у загальних зборах, – 40 636 518 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняте рішення – 40 636 518 шт., «проти» - 0.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Макаров Андрій Воло-
димирович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 03.10.2017 

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 "ЗАПоРIЖ-
ТРАНСФоРМАТоР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-30-83 (061)270-39-00
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про 

надання згоди на вчинення ПАТ «ЗТР» значного правочину, предметом 
якого є змiна умов Договору про вiдкриття кредитної лiнiї та договорiв за-
стави, вартiсть правочину: 1540718.71 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ  «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 
4077255 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 37.79%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 2190443657, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2177550620, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 2175900259, 
«проти» прийняття рiшення - 1635381.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.09.2017
(дата)

ТоВ «РЕйТИНГоВЕ АГЕНТСТВо «СТАНдАРТ-РЕйТИНГ» (УКРАЇНА) 
присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.09.2017–30.09.2017 року (www.standard-rating.com)

№
п/п Назва компанії / банку Код 

ЄдРПоУ
Вид 

рейтингу
Рейтингова 

дія
Рівень 

рейтингу Прогноз дата рейтингової 
дії

1 ПрАТ СК «Альфа Страхування» 30968986 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 08.09.2017
2 ПрАТ СК «Бусін» 19492371 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 08.09.2017
3 ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс» 25401697 РФСС Поновлення uaA Стабільний 18.09.2017
4 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 18.09.2017
5 ПрАТ «Європейський страховий альянс» 19411125 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 20.09.2017
6 ПАТ «МОТОР-БАНК» 35345213 РП Поновлення uaA- Стабільний 21.09.2017
7 ПрАТ «Перша» 31681672 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 22.09.2017
8 ПрАТ СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» 31113488 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 25.09.2017

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ПIВдЕННо-
ЄВРоПЕйСЬКА НЕРУХоМIСТЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 33499756
3. Місцезнаходження 01023, Київ , вул. Госпiтальна, буд. 12-Д
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0931029988 

5. Електронна поштова 
адреса

olyachepil@ukr.net

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для 
розкриття інформації

http://pen.emitents.net.ua/ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про припинення емітента шляхом 
ліквідації за рішенням вищого органу 
емітента

II. Текст повідомлення
29 вересня 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «ПIВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА 

НЕРУХОМIСТЬ» було прийняте рiшення припинити дiяльнiсть Приватного 
акцiонерного товариства «ПIВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМIСТЬ» 
шляхом його лiквiдацiї у зв’язку з повним зупиненням дiяльностi, вiдсутнiстю 
будь-яких обсягiв робiт, вiдсутнiстю перспектив прибуткової дiяльностi та 
недосягненням мети емiтента згiдно статуту.

Дата проведення позачергових загальних зборiв Приватного 
акцiонерного товариства «ПIВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМIСТЬ» - 
29 вересня 2017 року, результати голосування питання «За» -100% голосiв 
присутнiх акцiонерiв. «Проти» - 0% голосiв присутнiх акцiонерiв.

Кредитори наявнi.
Вартiсть чистих активiв - складає 51350,1 тис. грн., 
сума зобов’язань-52,5 тис. грн.,
розмiр власного капiталу-51350,1 тис.грн. - за даними рiчної фiнансової 

звiтностi, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом) за 2016 рiк. 
Враховуючи показники фiнансової звiтностi станом на 31.12. 2016 року 

активiв емiтента достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями. Сума, 
яка може бути розподiлена мiж акцiонерами буде встановлена пiсля задо-
волення можливих вимог кредиторiв.

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 Прокопенко Жанна Вiталiївна
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)
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ПРАТ «КРАМАТоРСЬКИй ЗАВод 
ТЕПЛоПРИЛАд»

повідомляє, що 04 листопада 2017 року о 15.00 годині 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: 

донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Михайла Петренка, 77А, актова зала

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведен-

ня зборів.
2. Розподіл прибутку.Строк та порядок нарахування і виплати част-

ки прибутку (дивідендів).
3. Припинення повноважень Голови правління, обрання нового 

складу правління.
. 
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться в день 

проведення зборів з 14.00 до 14.45 за місцем їх проведення. Для 
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 

представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України. 

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто на 
території ПрАТ «КЗТП» в бухгалтерії з 8 до 10 години кожної се-
реди. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 24 година 31 жовтня 2017 року 

довідки за телефоном: 0626-44-34-06 головний бухгалтер
Інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань , 

включних до порядку денного розміщено на веб-сайті NPO - 
teplopribor.com.ua .

Підтверджую достовірність інформації ,що міститься в повідо-
мленні.

Голова Правління ПрАТ «КЗТП»  о. К. Гребе 
03.11.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 1. Загальні 
відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIо-
НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БУдIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №1» 
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00310717. 1.3.Місцезнаходження 
емітента 02002, м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114Б. 1.4.Міжміський код, теле-
фон та факс емітента: (044) 517-08-56, (044) 517-58-09 1.5.Електронна пошто-
ва адреса емітента: by@emitent.net.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://00310717.smida.gov.ua/ 1.7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про при-
пинення емiтента шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або бан-
крутства за рiшенням вищого органу емiтента або суду.

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом перетворен-

ня: 03.10.2017 року. 
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення 

емiтента шляхом перетворення: позачергові загальні збори акціонерів То-
вариства, що відбулися 03.10.2017 року. 

Причини рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення: 
зменшення витрат, пов’язаних з діяльністю такої організаційно-правової 
форми, як приватне акціонерне товариство. 

Cпосiб припинення юридичної особи: перетворення. Результати голо-
сування: «за»-1063голосів, «проти»-0 голосів. 

Повне найменування юридичної особи правонаступника:ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №1». 

Порядок розподiлу активiв та зобов’язань: все майно, права та зобов'язання 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ 
№1» переходять до створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №1» як єдиного правонас-
тупника. Розмiр статутного капiталу правонаступника: 106 800 (сто шість тисяч 
вісімсот) гривень 00 копійок, що дорiвнює розмiру статутного капiталу ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №1».

Порядок та умови обмiну акцiй емiтента, який припиняється, на част-
ки юридичної особи - правонаступника: 1. Акції товариства, що перетворю-
ється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляють-
ся серед його учасників. 2. Кожний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1», що перетворюється, має 
право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється 
шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою від-
повідальністю. 3. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1» - правонаступ-
ника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №1», відбувається із збереженням співвідношення кількості ак-
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1», що перетворюється. 
Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №1» номінальною вартістю 100,00 (сто грн. 00 коп.) дорівнює 
розміру частки в розмірі 100,00 (сто грн. 00 коп.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1». Розмір частки 
учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1», до перетворення, дорівнює розміру 
загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№1» ». Неподільна кількість акцій, яка належала акціонерам, розподіляється 
між її власниками рівними частками в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1».

3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генераль-
ний директор ____________ Коружинець Богдан Васильович М.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БУдIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №1» 
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00310717. 1.3.Місцезнаходження 
емітента 02002, м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114Б. 1.4.Міжміський код, теле-
фон та факс емітента: (044) 517-08-56, (044) 517-58-09 1.5.Електронна пошто-
ва адреса емітента: by@emitent.net.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://00310717.smida.gov.ua/ 1.7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну 
складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Рішенням позечергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 

від 03.10.2017 року) припинено повноваження Генерального директора То-
вариства Коружинця Богдана Васильовича. Рішення прийнято у зв’язку із 
прийнятим зазначеними вище зборами акціонерів рішенням про припинення 
Товариства шляхом перетворення (реорганізації) та необхідністю обрати комі-
сію з припинення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акці-
ями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 01.04.2016 
р. - 03.10.2017 р. На посаду Генерального директора нікого не призначено.

Рішенням позечергових загальних зборів акціонерів Товариства (Про-
токол від 03.10.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової 
ради Товариства Коружинця Івана Васильовича. Рішення прийнято у 
зв’язку із прийнятим зазначеними вище зборами акціонерів рішенням про 
припинення Товариства шляхом перетворення (реорганізації) та необхід-
ністю обрати комісію з припинення. Володіє 59,738% в статутному капіта-
лі емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 12.03.2015 р. - 03.10.2017 р. 
На посаду Голови Наглядової ради нікого не призначено.

Рішенням позечергових загальних зборів акціонерів Товариства (Про-
токол від 03.10.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової 
ради Товариства Вовни Валентини Андріївни. Рішення прийнято у 
зв’язку із прийнятим зазначеними вище зборами акціонерів рішенням про 
припинення Товариства шляхом перетворення (реорганізації) та необхід-
ністю обрати комісію з припинення. Володіє 39,794% в статутному капіта-
лі емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 12.03.2015 р. - 03.10.2017 р. 
На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено.

Рішенням позечергових загальних зборів акціонерів Товариства (Про-
токол від 03.10.2017 року) обрано Головою комісії з припинення Коружин-
ця Богдана Васильовича. Рішення прийнято у зв’язку із прийнятим зазна-
ченими вище зборами акціонерів рішенням про припинення Товариства 
шляхом перетворення (реорганізації) та необхідністю обрати комісію з при-
пинення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: до завершення перетво-
рення в товариство з обмеженою відповідальністю. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ «Барвiнок 
iнвест», Генеральний Директор ПрАТ «Будiвельне управлiння №1».

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Коружинець Богдан Васильович
   М.П.
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Повідомлення
Про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості: 
1. Повне найменування емітента АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо ЗАКРИТоГо ТИПУ 
«СВІТАНоК»

2. Код ЄДРПОУ 19327755
3. Місцезнаходження 81119, с.Містки, вул.Сільська,16, 

Пустомитівський р-н, Львівська обл.
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 232-42-86
5. Електронна поштова адреса svitanoklv@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет www.svitanok.lviv.ua
7. Вид особливої інформації Зміна найменування Товариства, змі-

на складу посадових осіб Товариства

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. 
(протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) вирішили:

1. Привести тип Товариства у відповідність до Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та визначити тип Товариства як приватне акціонерне 
товариство.

2. В зв’язку із приведенням типу Товариства у відповідність до Закону 
України «Про акціонерні товариства» встановити , що повним наймену-
ванням Товариства є: Приватне акціонерне товариство «Світанок», скоро-
чене найменування - ПрАТ «Світанок»

3. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту та затвердити Ста-
тут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВІТАНОК» В НОВІЙ 
РЕДАКЦІЇ, що запропонована загальним зборам акціонерів Товариства.

4. На підставі ч.6 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» упов-
новажити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів ак-
ціонерів підписати протокол загальних зборів.

5. На підставі ч.6 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» уповноважити 
Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів акціонерів підписа-
ти нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства « Світанок»

6. Затвердити нові редакції положень «Про Наглядову раду товариства», 
«Про Загальні збори Товариства», «Виконавчий орган Товариства».

7. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. 
(протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) обрано на посаду Генерального директо-
ра Товариства обрано Деркача Василя Михайловича. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк обрання - 3 роки. Протягом останнiх п’яти останнiх рокiв 
обiймав посаду Генерального директора.

8. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. 
(протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) обрано Опiрського Юрiя Яковича до скла-
ду Наглядової Ради.А вiдповiдно до протоколу №4/17 вiд 28.09.2017р. 
засiдання Наглядової Ради- Головою Наглядової Ради Опiрського Юрiя 
Яковича. Володiє 86697 шт. простих iменних акцiй Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк обрання - 
3 роки. Протягом останнiх п’яти останнiх рокiв обiймав посаду Голови Спо-
стережної ради Товариства. 

9. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. 
(протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової ради 
Мазура Василя Iвановича. Володiє 5335 шт. простих iменних акцiй Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк обрання - 3 роки. Протягом останнiх п’яти останнiх рокiв обiймав 
посади: до квiтня 2015 року - Генеральний директор ТзОВ Буддеталь», з 
квiтня 2015 р. - пенсiонер. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"ЦЕНТРЕНЕРГо"

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, вул. Козацька, 120/4 

лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. Текст повідомлення
02.10.2017р. Наглядовою радою ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» прийнято рiшення 

(протокол № 22/2017) про припинення 02.10.2017 р. повноважень члена 
дирекцiї (директора) ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Тимця Зiновiя Iвановича. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента 
не володiє. Особа обiймала посаду члена дирекцiї (директора) ПАТ «ЦЕНТР-
ЕНЕРГО» з 06.06.2017 р. по 02.10.2017р. Пiдстава припинення повноважень: 
заява Тимця З.I. про припинення його повноважень за власним бажанням.

02.10.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (протокол 
№ 22/2017) обрано з 03.10.2017р. членом дирекцiї (директором) ПАТ «ЦЕНТР-
ЕНЕРГО» Тараканова Юрiя Костянтиновича у зв'язку iз припиненням 
02.10.2017р.Тимцем Зiновiєм Iвановичем повноважень члена дирекцiї (дирек-
тора) ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» на підставі його заяви про припинення його пов-
новажень за власним бажанням. Особа обрана строком на 3 (три) роки. По-
сади, якi особа обiймала останнi п'ять рокiв: з 2016  – радник голови правлiння 
з енергетичних питань ПрАТ «Київ – Днiпровське МППЗТ», член Наглядової 
ради ПАТ «Центренерго»; 2015 – 2016 - начальник Державної iнспекцiї з 
експлуатацiї електричних станцiй i мереж – Головний державний iнспектор з 
експлуатацiї електричних станцiй i мереж; 2015 - головний державний iнспектор 
Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж – керiвник 
iнспекторської групи по Захiднiй ЕС Державної iнспекцiї з експлуатацiї елек-
тричних станцiй i мереж; 2013 – 2015 - директор вiдокремленого пiдроздiлу 
«Ременерго» ПАТ «Центренерго»; 2009 – 2013 - заступник директора з охоро-
ни працi, Заступник директора з охорони працi та кадрiв, Заступник директора 
з охорони працi та пожежної безпеки, Заступник начальника цеху 
централiзованого ремонту № 2 Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у 
розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента. Пiдстава обрання: по-
дання Виконавчого органу ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО».

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 Коземко Олег Миронович
Виконуючий обов’язки 
Генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. (дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "ВIТАМIНИ"
2. Код за ЄДРПОУ 00480968
3. Місцезнаходження 20300, м. Умань, Ленiнської 

Iскри, 31
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

5. Електронна поштова 
адреса

plan@vitaminy.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://www.vitaminy.com.ua/ua/
news/99-Особлива_інформація_емітента

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

II. Текст повідомлення
З 29.09.2017 р. звiльнено члена Дирекцiї Вовненка Сергiя Анатолiйовича, 

за власним бажанням, у зв'язку iз переїздом на нове мiсце проживання. На 
посадi члена Дирекцiї перебував з 2016 року. Пiдстава звiльнення - наказ 
Генерального директора ПАТ «ВIТАМIНИ» №256 п вiд 29.09.2017 р. Акцiями 
товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не на-
дано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На по-
саду звiльненої особи нiкого не обрано.

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

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

Генеральний директор  Герасимчук I.П. 29.09.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“ВIТАМIНИ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"ПIВдЕННоЄВРоПЕйСЬКА 
НЕРУХоМIСТЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 33499756
3. Місцезнаходження 01023, Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12-Д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

093 1029988 

5. Електронна поштова адреса olyachepil@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://pen.emitents.net.ua/ua/

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

II. Текст повідомлення
29 вересня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товаритсва «ПIВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМIСТЬ» 
було прийняте рiшення щодо припинення Товариства шляхом його 

лiквiдацiї та вiдповiдно було обрано лiквiдатора (Протокол 29/09-17 вiд 
29.09.2017 року). З моменту обрання лiквiдатора припинилися повнова-
ження Директора Товариства Нiкiтiної Олександри Олексiївни (згода на 
публiкацiю паспортних даних не отримана). Часткою в статутному капiталi 
Приватного акцiонерного товариства «ПIВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА 
НЕРУХОМIСТЬ» не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова 
особа займала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор.

29 вересня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товаритсва «ПIВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМIСТЬ» 
(Протокол 29/09-17 вiд 29.09.2017 року) було прийняте рiшення щодо при-
пинення Товариства шляхом його лiквiдацiї та вiдповiдно було обрано 
лiквiдатора - Прокопенко Жанну Вiталiївну. (згода на публiкацiю паспорт-
них даних не отримана). Часткою в статутному капiталi Приватного 
акцiонерного товариства «ПIВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМIСТЬ» не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Попередня посада, яку посадова особа займала протягом 
останнiх п’яти рокiв: директор, юрист.

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 Прокопенко Жанна Вiталiївна
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО  "АГРОФIРМА "СОРТНАСIННЄОВОЧ"
(код за ЄДРПОУ 04685302), місцезнаходження: 61052, м.Харкiв, вул.Кар-
ла Маркса, буд.1, тел./факс (057) 737-20-66, e-mail 04685302@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: bgs.kh.ua/em/89-04685302.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Директор Каратаєв  Вiталiй Вiкторович звiльнено 05.10.2017 (дата вчи-

нення дiї 04.10.2017). Особа перебувала на посадi з 10.08.2015. Директор
Губаренко Тетяна Олексiївна призначено з 06.10.2017 (дата вчинення дiї
04.10.2017). Особу призначено на три роки, iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. Зазначені особи
не дали згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не во-
лодiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма-
ють, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання  б/н вiд
04.10.2017). Директор Каратаєв  В.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 83 вiд
29.09.2017) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiння
Помазан Юлiї Анатолiївни з 02 жовтня 2017року. Помазан Ю.А. не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi
Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. На посадi Члена Правлiння перебувала з 08.06.2016. Замiсть
особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого
не призначено.

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 84 вiд
29.09.2017.) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiн-
ня Савiна Iгоря Iвановича з 30 вересня 2017року. Савiн I.I. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi Члена Правлiння перебував з 31.01.2017. Замiсть особи, пов-
новаження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого не призна-
чено.

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 Сєрьогiн Костянтин Вiкторович 02.10.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ-15"
(код за ЄДРПОУ 01267194, місцезнаходження 61106, м. Харків,

пр.Московський, 299)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 23.10.2017 о 12.00 за адресою: м.Харків, пр.Московсь-
кий, 299, 3 поверх, актова зала. Реєстрація учасників зборів з 11-00 до
11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма-
ють право участі в загальних зборах складається станом на 17.10.2017.

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

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про припинення (ліквідацію) Товариства.
4. Про обрання ліквідаційної комісії.
5. Надання відповідних повноважень голові ліквідаційної комісії.
6. Затвердження порядку ліквідації.
7. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.
8. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-

шилось після задоволення вимог кредиторів.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-

ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, пр.Московський,
299, бухгалтерія). Відповідальна особа - Головний бухгалтер Пиріжкова
О.Л. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: zhbk15.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

Телефон для довідок: (0572) 99-21-37, 99-00-36
Директор Остренко В.А.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО  "АГРОФIРМА "СОРТНАСIННЄОВОЧ"
(код за ЄДРПОУ 04685302), місцезнаходження: 61052, м.Харкiв, вул.Кар-
ла Маркса, буд.1, тел./факс (057) 737-20-66, e-mail 04685302@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: bgs.kh.ua/em/89-04685302.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Директор Каратаєв  Вiталiй Вiкторович звiльнено 05.10.2017 (дата вчи-

нення дiї 04.10.2017). Особа перебувала на посадi з 10.08.2015. Директор
Губаренко Тетяна Олексiївна призначено з 06.10.2017 (дата вчинення дiї
04.10.2017). Особу призначено на три роки, iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. Зазначені особи
не дали згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не во-
лодiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма-
ють, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання  б/н вiд
04.10.2017). Директор Каратаєв  В.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 83 вiд
29.09.2017) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiння
Помазан Юлiї Анатолiївни з 02 жовтня 2017року. Помазан Ю.А. не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi
Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. На посадi Члена Правлiння перебувала з 08.06.2016. Замiсть
особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого
не призначено.

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 84 вiд
29.09.2017.) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiн-
ня Савiна Iгоря Iвановича з 30 вересня 2017року. Савiн I.I. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi Члена Правлiння перебував з 31.01.2017. Замiсть особи, пов-
новаження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого не призна-
чено.

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 Сєрьогiн Костянтин Вiкторович 02.10.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ-15"
(код за ЄДРПОУ 01267194, місцезнаходження 61106, м. Харків,

пр.Московський, 299)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 23.10.2017 о 12.00 за адресою: м.Харків, пр.Московсь-
кий, 299, 3 поверх, актова зала. Реєстрація учасників зборів з 11-00 до
11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма-
ють право участі в загальних зборах складається станом на 17.10.2017.

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

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про припинення (ліквідацію) Товариства.
4. Про обрання ліквідаційної комісії.
5. Надання відповідних повноважень голові ліквідаційної комісії.
6. Затвердження порядку ліквідації.
7. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.
8. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-

шилось після задоволення вимог кредиторів.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-

ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, пр.Московський,
299, бухгалтерія). Відповідальна особа - Головний бухгалтер Пиріжкова
О.Л. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: zhbk15.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

Телефон для довідок: (0572) 99-21-37, 99-00-36
Директор Остренко В.А.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО  "АГРОФIРМА "СОРТНАСIННЄОВОЧ"
(код за ЄДРПОУ 04685302), місцезнаходження: 61052, м.Харкiв, вул.Кар-
ла Маркса, буд.1, тел./факс (057) 737-20-66, e-mail 04685302@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: bgs.kh.ua/em/89-04685302.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Директор Каратаєв  Вiталiй Вiкторович звiльнено 05.10.2017 (дата вчи-

нення дiї 04.10.2017). Особа перебувала на посадi з 10.08.2015. Директор
Губаренко Тетяна Олексiївна призначено з 06.10.2017 (дата вчинення дiї
04.10.2017). Особу призначено на три роки, iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. Зазначені особи
не дали згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не во-
лодiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма-
ють, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання  б/н вiд
04.10.2017). Директор Каратаєв  В.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 83 вiд
29.09.2017) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiння
Помазан Юлiї Анатолiївни з 02 жовтня 2017року. Помазан Ю.А. не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi
Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. На посадi Члена Правлiння перебувала з 08.06.2016. Замiсть
особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого
не призначено.

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 84 вiд
29.09.2017.) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiн-
ня Савiна Iгоря Iвановича з 30 вересня 2017року. Савiн I.I. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi Члена Правлiння перебував з 31.01.2017. Замiсть особи, пов-
новаження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого не призна-
чено.

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 Сєрьогiн Костянтин Вiкторович 02.10.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ-15"
(код за ЄДРПОУ 01267194, місцезнаходження 61106, м. Харків,

пр.Московський, 299)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 23.10.2017 о 12.00 за адресою: м.Харків, пр.Московсь-
кий, 299, 3 поверх, актова зала. Реєстрація учасників зборів з 11-00 до
11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма-
ють право участі в загальних зборах складається станом на 17.10.2017.

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

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про припинення (ліквідацію) Товариства.
4. Про обрання ліквідаційної комісії.
5. Надання відповідних повноважень голові ліквідаційної комісії.
6. Затвердження порядку ліквідації.
7. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.
8. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-

шилось після задоволення вимог кредиторів.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-

ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, пр.Московський,
299, бухгалтерія). Відповідальна особа - Головний бухгалтер Пиріжкова
О.Л. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: zhbk15.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

Телефон для довідок: (0572) 99-21-37, 99-00-36
Директор Остренко В.А.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БУд-

ІНВЕСТ-2» (код за ЄДРПОУ - 01269550), надалі- «Товариство», місце-
знаходження Товариства: 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, повідомляє 
про те, що 07 листопада 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03148, 
м.  Київ, вул. Жмеринська, 2-б, кімната № 9, відбудуться позачергові 
загальні збори акціонерів Товариства, надалі – «Збори», «загальні збори». 
Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем 
проведення Зборів: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-б, кімната № 9, 
07  листопада 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів 
для участі у Зборах: початок реєстрації о 10 годині 45 хвилин, закінчення 
реєстрації о 10 годині 55 хвилин.. Для реєстрації участі у Зборах акціоне-
рам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціоне-
рів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодав-
ства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 
складається станом на 24:00 год. 01 листопада 2017 року. Проект поряд-
ку денного Зборів. 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціоне-
рів Товариства. 2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) 
загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку голосуван-
ня на зборах. 4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
простого та кумулятивного голосування. 5.Про затвердження передаваль-
ного акта. 6.Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТ-2» в цілому. 7.Про визначення 
уповноваженої особи на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТ-2». 8.Про визначення уповнова-
женої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних 
дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТ-2». Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: 01269550.infosite.com.ua. Поря-
док ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати наді-
слання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів 
Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я директора надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Зборів за адресою: 03148, м. Київ, 
вул. Жмеринська, 2-б, кімната № 9, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 
10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – ГОЛОВА КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ 
ШИНЧУКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ НАРЦИЗОВИЧ. Довідки за телефоном: 
(044) 403-04-87. Директор ШИНЧУКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ НАРЦИЗОВИЧ.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО  "АГРОФIРМА "СОРТНАСIННЄОВОЧ"
(код за ЄДРПОУ 04685302), місцезнаходження: 61052, м.Харкiв, вул.Кар-
ла Маркса, буд.1, тел./факс (057) 737-20-66, e-mail 04685302@sodruzhes-
tvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: bgs.kh.ua/em/89-04685302.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Директор Каратаєв  Вiталiй Вiкторович звiльнено 05.10.2017 (дата вчи-

нення дiї 04.10.2017). Особа перебувала на посадi з 10.08.2015. Директор
Губаренко Тетяна Олексiївна призначено з 06.10.2017 (дата вчинення дiї
04.10.2017). Особу призначено на три роки, iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. Зазначені особи
не дали згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не во-
лодiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма-
ють, рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання  б/н вiд
04.10.2017). Директор Каратаєв  В.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 83 вiд
29.09.2017) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiння
Помазан Юлiї Анатолiївни з 02 жовтня 2017року. Помазан Ю.А. не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi
Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. На посадi Члена Правлiння перебувала з 08.06.2016. Замiсть
особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого
не призначено.

Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 84 вiд
29.09.2017.) прийняте рiшення припинити повноваження Члена Правлiн-
ня Савiна Iгоря Iвановича з 30 вересня 2017року. Савiн I.I. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi Члена Правлiння перебував з 31.01.2017. Замiсть особи, пов-
новаження якої припинено, на посаду члена Правлiння нiкого не призна-
чено.

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 Сєрьогiн Костянтин Вiкторович 02.10.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ-15"
(код за ЄДРПОУ 01267194, місцезнаходження 61106, м. Харків,

пр.Московський, 299)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 23.10.2017 о 12.00 за адресою: м.Харків, пр.Московсь-
кий, 299, 3 поверх, актова зала. Реєстрація учасників зборів з 11-00 до
11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які ма-
ють право участі в загальних зборах складається станом на 17.10.2017.

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

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про припинення (ліквідацію) Товариства.
4. Про обрання ліквідаційної комісії.
5. Надання відповідних повноважень голові ліквідаційної комісії.
6. Затвердження порядку ліквідації.
7. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.
8. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що зали-

шилось після задоволення вимог кредиторів.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-

ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, пр.Московський,
299, бухгалтерія). Відповідальна особа - Головний бухгалтер Пиріжкова
О.Л. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: zhbk15.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

Телефон для довідок: (0572) 99-21-37, 99-00-36
Директор Остренко В.А.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВIННИЦЬКА КоНдИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА»
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Вінницька кондитерська фабрика»

2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382013

3. Місцезнаходження 21001, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Гліба Успенського, 8.

4.Міжміський код, телефон та 
факс 

(0432) 55-06-33, 27-43-10.

5. Електронна поштова 
адреса 

irina@vcf.vn.ua 

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

http://vcf.roshen.com/ 

7. Дата виникнення події 3 жовтня 2017 р.
8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб Емітента

2.Текст повідомлення: 
2.1. 3 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Вінницька кон-

дитерська фабрика» (далі – Товариство) отримало від Акціонера Товари-
ства - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
(далі – Акціонер) повідомлення про заміну члена Наглядової ради – пред-
ставника Акціонера. 

Інформація про припинення повноважень відкликаного Акціоне-
ром члена Наглядової ради Товариства – представника Акціонера. У 
зв’язку з отриманим ПрАТ «ВКФ» 3 жовтня 2017 р. повідомленням від Ак-
ціонера - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера ПоВНоВА-
ЖЕННЯ ПРИПИНЕНо:

Член Наглядової ради ПрАТ «ВКФ» Яковенко Антон Вікторович (Пас-
порт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченківським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава для припинення повноважень: 
отримання ПрАТ «ВКФ» повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради  – представника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради  – представника Акціонера. Яковенко А. В. акціями ПрАТ «ВКФ» не 
володіє. Яковенко А.В. є представником акціонера емітента Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). Осо-
ба перебувала на даній посаді 5 місяців 9 днів. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. 3 жовтня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Вінницька кон-
дитерська фабрика» (далі – Товариство) отримало від Акціонера Товари-
ства - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
(далі – Акціонер) повідомлення про заміну члена Наглядової ради – пред-
ставника Акціонера. 

Інформація про набуття повноважень новим членом Наглядової 
ради Товариства – представником Акціонера. У зв’язку з отриманим 
ПрАТ «ВКФ» 3 жовтня 2017 р. повідомленням від Акціонера - Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» про заміну члена На-
глядової ради – представника Акціонера ПоВНоВАЖЕННЯ НАБУТо:

Член Наглядової ради ПрАТ «ВКФ» Москалевський Вячеслав Олек-
сандрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), строк повно-
важень 3 (три) роки. Підстава для набуття повноважень: отримання  
ПрАТ «ВКФ» повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представ-
ника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Ак-
ціонера. Москалевський В. О. володіє 100 (сто) шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) грн.  
00 коп., що становить 0, 000002 % від статутного капіталу Товариства. 
Москалевський В. О. є представником акціонера емітента Дочірнього під-
приємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). Інші 
посади, які Москалевський В.О. обіймав протягом останніх п’яти років: ме-
неджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «КК «РОШЕН», Голо-
ва Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

директор ПрАТ «ВКФ» __________ Гуськов Сергій олександрович
              М. П. підпис 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"ЛАНТМАННЕН АКСА"

2. Код за ЄДРПОУ 00378537
3. Місцезнаходження 08300 м.Бориспiль Привокзальна, 

буд.3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04595)71551 (044)3717809

5. Електронна поштова адреса irina.pronina@axa.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.lantmannen.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Член Наглядової ради - Дiк Рiттердаль, припиненi повноваження 

03.10.2017. Замiна члена наглядової ради - представника акцiонера. Пов-
новаження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються з моменту 
отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд 
акцiонера, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради 
03.10.2017 р. Представник акцiонера, член наглядової ради володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку 
денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 1 р. i 6 мiсяцiв. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Член Наглядової ради - Анетт Халлквiст, припиненi повноваження 
03.10.2017. Замiна члена наглядової ради - представника акцiонера. Пов-
новаження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються з моменту 
отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд 
акцiонера, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради 
03.10.2017 р. Представник акцiонера, член наглядової ради володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку 
денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 1 р. i 6 мiсяцiв. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юри-
дичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статут-
ному капiталi 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Гiльям 
Хенрiк Векер, замiнений (призначений) 03.10.2017. Згоди фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду Голов-
ного фiнансового директора Лантманнен Сiрiалiя АБ i Старшi фiнансовi 
посади в Юнiлiвер i Проктер енд Гембл обiймала ця особа протягом 
останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, 
протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юри-
дичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статут-
ному капiталi 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Мод Сю-
занна Марi Лiльжеблад, замiнений (призначений) 03.10.2017. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. 
Посаду Головного фiнансового директора Лантманнен Сiрiалiя АБ i 
Старшi фiнансовi посади в Юнiлiвер i Проктер енд Гембл обiймала ця осо-
ба протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного за-
гальних зборiв акцiонерiв.

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 Червак Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.03
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiжтрансформатор"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе,3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-

йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про 
затвердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Наглядо-
ву раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товари-
ства, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короткої 
Ганни Лукiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не 
наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-
йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Наглядову 
раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято 
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, у 
зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради Машковцева 
Сергiя Вячеславовича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-
йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Наглядову 
раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято 
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, у 
зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради Паладiя Iгоря 
Володимировича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-
йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Наглядову 
раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято 
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, у 
зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради Романенко Ми-
коли Володимировича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства 
в розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-
йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Наглядову 
раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято 
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, у 
зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради Рибалко Олек-
сандра Вiкторовича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання 
нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2  
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням по-

вноважень Наглядової ради ПАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання членiв 
Наглядової ради ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Коротку Ганну Лукiвну, яка є 
акцiонером ПАТ «ЗТР» та володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в 
розмiрi 0.00000000045% обрано на посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя 
щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано 
згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: дирек-
тор департаменту з правових питань, член Наглядової ради.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2  
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням по-
вноважень Наглядової ради ПАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання членiв 
Наглядової ради ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Машковцева Сергiя Вячеславови-
ча, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та володiє часткою у статутному капiталi ПАТ 
«ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на посаду Члена Наглядової ради. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою 
не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду скла-
дає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: го-
ловний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, головний юрискон-
сульт, директор департаменту з управлiння активами, голова Наглядової ради.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗТР», прийнято рiшення про об-
рання членiв Наглядової ради ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Паладiя Iгоря Во-
лодимировича, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та володiє часткою у 
статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на посаду 
Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться 
у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на 
який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiчної 
безпеки, провiдний фахiвець з економiчної безпеки, член Наглядової ради.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припи-
ненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗТР», прийнято рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Романенко 
Миколу Володимировича, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та володiє часткою 
у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на по-
саду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не на-
водиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, 
провiдний юрисконсульт, член Наглядової ради.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2 
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням 
повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання 
членiв Наглядової ради ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Рибалко Олександра 
Вiкторовича, який є акцiонером ПАТ «ЗТР» та володiє часткою у статутному 
капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на посаду Члена На-
глядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу при-
значено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт, член Наглядової ради.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-
йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Ревiзiйну 
комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства, у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Турiй 
Олени Василiвни, яка не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР». 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посадi складає 5 мiсяцiв. 

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-
йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Ревiзiйну 
комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Шевченко 
Юрiя Миколайовича, який не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР». 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебува-
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ла на посадi складає 5 мiсяцiв. 
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» за результатом при-

йнятих Зборами рiшень щодо змiни типу та найменування Товариства, про за-
твердження нової редакцiї статуту Товариства та положення «Про Ревiзiйну 
комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», у зв’язку 
з чим припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Линди Свiтлани Iванiвни, 
яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00038%. 
Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi складає 5 мiсяцiв. 

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.19 ч.2  
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з чим Турiй Олену 
Василiвну, яка не володiє часткою у статутному капiталi обрано на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу при-
значено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу планування та звiтностi, заступник на-
чальника фiнансово-економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу планування та 
звiтностi, Голова Ревiзiйної комiсiї.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.19 ч.2  
ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням по-
вноважень Ревiзiйної комiсiї, прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, у зв’язку з чим Шевченко Юрiя Миколайовича, який не володiє 

часткою у статутному капiталi обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не 
надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiст 
1 категорiї вiддiлу економiчної безпеки, спецiалiст з економiчної безпеки  
1 категорiї вiддiлу економiчної безпеки, член ревiзiйної комiсiї.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Ревiзiйної комiсiї, прийнято рiшення про обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну, яка 
володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00038%, об-
рано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття 
цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 
бюро бюджетування та контролю, Член Ревiзiйної комiсiї.

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 Клейнер I.С.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.09.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАВод «БУдМАШ»

(Далі - ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», Товариство, код за ЄДРПОУ 00240307, 
місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, 

буд.33-35 корпус літ. «Б,В»)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Това-

риства, які відбудуться «24» жовтня 2017 року о 14 годині 00 хвилин  (Далі – 
позачергові Загальні збори) за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. дми-
трівська, буд.33-35 корпус літ. «Б,В», приміщення Спортивного залу.

Скликання позачергових Загальних зборів Товариства здійснюється у 
порядку, визначеному ч.5.ст.47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», в зв’язку з чим акціонери не можуть вносити пропозиції до порядку 
денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься «24» жовтня 2017 
року з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер-
гових Загальних зборах Товариства – 18.10.2017р. (станом на 24 годину).

ПоРЯдоК дЕННИй:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Схвалення рішень, прийнятих черговими Загальними зборами акціо-

нерів ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» 27 квітня 2017 року (Протокол № 25) з пи-
тань порядку денного зборів 27 квітня 2017 року за виключенням рішень з 
наступних питань:

Питання порядку денного №6 «Про зміну типу (найменування) Това-
риства»;

Питання порядку денного №7 «Про затвердження змін та доповнень 
до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у від-
повідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення 
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства 
та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту»;

Питання порядку денного №8 «Затвердження «Положення про За-
гальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ».

4. Відміна рішень, прийнятих черговими Загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» 27 квітня 2017 року (Протокол № 25) з наступ-
них питань порядку денного зборів 27 квітня 2017 року:

Питання порядку денного №6 «Про зміну типу (найменування) Това-
риства»;

Питання порядку денного №7 «Про затвердження змін та доповнень 
до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у від-
повідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення 

уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства 
та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту»;

Питання порядку денного №8 «Затвердження «Положення про За-
гальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ».

5. Про зміну типу (найменування) Товариства.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про 
акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання 
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту.

7. Затвердження «Положення про Загальні збори» та «Положення про 
Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«БУДМАШ».

8. Про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення:

- продаж (відчуження) нежитлової будівлі Товариства – механо-збірного 
цеху № 9  (27) (рік забудови 1974), розташованого за адресою: Україна, 
17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Юрія Коптєва, буд. 59 
та на вилучення земельної ділянки для обслуговування вказаної будівлі;

- продаж (відчуження) нежитлової будівлі Товариства – складу механі-
зованого збірно-розбірного (38) (рік забудови 1985), розташованого за 
адресою: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця 
Юрія Коптєва, буд. 59 та на вилучення земельної ділянки для обслугову-
вання вказаної будівлі.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, акціонери Товари-
ства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час 
(з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, буд.33-35 корпус 
літ. «Б,В», 2 поверх, каб №2, а в день проведення позачергових Загальних 
зборів – також у місці їх проведення з 08:00 год. до 14:00 год. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - Директор Товариства Бережний С.З.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного: http://www.budmash.com.

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

Телефон для довідок:  (04637)  3-00-18
Наглядова рада ПАТ «ЗАВод «БУдМАШ»  

ПоВІдоМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КИЇВ-

ПАССЕРВІС»
2. Код за ЄДРПОУ: 33348385

3. Місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел.(044) 425 90 70, факс  

(044) 462 53 52
5. Електронна поштова адреса: info@kyivpasservis.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kyivpasservis.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЇВПАССЕРВІС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №189, 5 жовтня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17189
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
04.10.2017 р. 

ПоВІдоМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «КИЇВПАССЕРВІС»
2. Код за ЄДРПОУ: 33348385
3. Місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел.(044) 425 90 70, факс  

(044) 462 53 52
5. Електронна поштова адреса: info@kyivpasservis.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kyivpasservis.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Фонд державного майна, єдиний акціонер ПАТ «Київпассервiс», наказом 

№1396 від 31.08.2017 року припинив виконання обов’язків Генерального дирек-
тора Котушенко Микола Анатолійович з 31.08.2017 року та призначив на посаду 
Генерального директора, Любченка Дмитра Анатолійовича з 01.09.2017р. по 

31.08.2018р., зміни відбулися вiдповiдно до конкурсного відбору керiвникiв, про-
веденого конкурсною комiсiєю Фонду державного майна, згідно протоколу №3 
вiд 16.08.2017 року. Котушенко Микола Анатолійович перебував на посаді з 
03.04.2016 р. та згідно наказу ПАТ «Київпассервiс» №238-ос вiд 04.09.2017 року 
по 04.09.2017 р., Любченко Дмитро Анатолійович приступив до виконання 
обов’язків Генерального директора, згідно наказу ПАТ «Київпассервiс» №239-ос 
05.09.2017 року та останні п’ять років обіймав посади начальника відділу пере-
везень, начальника автостанції, заступника директора з проведення конкурсу 
на приміських на міжміських маршрутах, директора з контролю на транспорті. 
Частка у статутному капіталі емітента зазначених осіб складає 0%, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Посадові особи не нада-
ли згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Генеральний директор
ПАТ «КИЇВПАССЕРВІС»  д.А.Любченко 

04.10.2017р.

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Фонд державного майна, як єдиний акцiонер ПАТ «Київпассервiс», з 
метою формування органiв акцiонерного товариства вiдповiдно до стату-
ту, видав Наказ №1501 вiд 27.09.2017 року та обрав членiв Наглядової 
ради, які є представниками єдиного акціонера, на строк що не переви-
щує один рік, а саме: Андрiєнко Полiну Григорiвну, Гриненко Риту 
Леонiдiвну, Шмiгач Ольгу Миколаївну, які протягом останнiх п'яти рокiв 
займали посаду Головного спецiалiста, Баранюка Олександра Миросла-
вовича, який протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду Головного кон-
сультанта, головного спецiалiста та Павлюк Наталiю Василiвну, яка про-
тягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Начальника вiддiлу, головного 

спецiалiста. Листом вiд 28.09.2017 р.№10-17-18461 повідомив про об-
рання членів Наглядової ради ПАТ «Київпассервiс». Обрані члени На-
глядової ради не є незалежними директорами, непогашена судимості за 
корисливi та посадовi злочини не мають, розмiр пакета акцiй 0%. Поса-
дові особи не надали своєї згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

Генеральний директор
ПАТ «КИЇВПАССЕРВІС»  д.А.Любченко 

04.10.2017р.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОФІРМА «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 16
2. ПРАТ АЙТРОН-УКРГАЗ МЕТЕРС КОМПАНІ 5
3. ТОВ АКСОН-ІНВЕСТ 7
4. ПАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1 12
5. ПАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1 12
6. ПРАТ БУДІНВЕСТ-2 16
7. ПРАТ ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 17
8. ПАТ ВІТАМІНИ 13
9. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 10
10. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 11
11. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 7
12. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 8
13. ПАТ ЖОРНИЩЕ 14
14. ПАТ ЗАВОД «БУДМАШ» 19
15. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15 16
16. ПРАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТО-

РІВ
9

17. ПРАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 14
18. ПРАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 7
19. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 11
20. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 18
21. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 7

22. ПРАТ КВАДРАТ-УКРАЇНА 8
23. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 6
24. ПАТ КИЇВПАССЕРВІС 19
25. ПАТ КИЇВПАССЕРВІС 20
26. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 6
27. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД 12
28. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 17
29. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ 15
30. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 14
31. ПАТ МОТОР-БАНК 15
32. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 8
33. ПРАТ ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМІСТЬ 11
34. ПРАТ ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМІСТЬ 15
35. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИ-

ЄМСТВО
15

36. ТОВ РА СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 11
37. ПРАТ РІЕЛЕКСПЕРТ 9
38. АТЗТ СВІТАНОК 13
39. ПАТ СКАЙ БАНК 16
40. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 9
41. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 6
42. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 13


