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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

05.09.2017  м. Київ  № 656

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  
27 вересня 2017 року за № 1195/31063

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
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. Внести зміни до рішення Національної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 року 

№ 583 «Про порядок подання відповідальною особою 
небанківської фінансової групи інформації до Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про існу-
вання, структуру власності небанківської фінансової гру-
пи та про зміни щодо структури власності та видів 
діяльності учасників небанківської фінансової групи», за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 
2012 року за № 789/21102, виключивши у додатках 1-3 
літери «М.П.».

2. Унести до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареє-
строваного у Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2 розділу IV:
у підпунктах «в» – «є» слова «печаткою аудиторської 

фірми (за наявності)» виключити;
2) у пункті 1 розділу V слова «та печаткою аудитор-

ської фірми (за наявності)» виключити;
3) у пункті 2 розділу VI слова «та печаткою аудитор-

ської фірми (за наявності)» виключити;
4) у додатках до Порядку:
у додатку 2:
в пунктах 2 – 5 слова «та печаткою аудиторської фір-

ми (за наявності)» виключити;
літери та слова «М. П. (за наявності)» виключити;
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Рішення Комісії № 656 від 05.09.2017 р.
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у додатку 3 літери «М. П.» виключити;
у додатках 4 – 7 літери та слова «М. П. (за наявності)» 

виключити;
у додатку 8:
в абзаці восьмому слова «та печаткою аудиторської 

фірми (за наявності)» виключити;
літери та слова «М. П. (за наявності)» виключити;
у додатку 9 літери та слова «М. П. (за наявності)» ви-

ключити.
3. Унести до Вимог до аудиторського висновку, що по-

дається до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку при отриманні ліцензії на здійснення про-
фесійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстро-
ваних у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013  року 
за № 386/22918 (зі змінами), такі зміни:

у пункті 2 розділу II:
у підпункті 2.3.4 підпункту 2.3 слова «, відбиток печат-

ки аудиторської фірми (за наявності)» виключити;
у підпункті 2.4.9 підпункту 2.4 слова «, відбиток печат-

ки аудиторської фірми (за наявності)» виключити.
4. Унести до Положення про консолідований нагляд за 

діяльністю небанківських фінансових груп, переважна ді-
яльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцен-
зію на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 
2013 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16 квітня 2013 року за № 618/23150, такі зміни:

в абзаці четвертому пункту 3 розділу II слова «та пе-
чаткою (за наявності)» виключити;

у додатку до Положення літери «М.П.» виключити.
5. Унести до Вимог до аудиторського висновку, що по-

дається до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку при розкритті інформації про результати 
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управ-
ління активами, затверджених рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 
2013 року № 991, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 05 липня 2013 року за № 1119/23651 (зі змінами), 
такі зміни:

друге речення абзацу двадцять дев’ятого пункту 5 роз-
ділу II виключити;

друге речення абзацу двадцять шостому пункту 6 роз-
ділу III виключити.

6. У підпункті 4 пункту 5 розділу II Вимог до аудитор-
ського висновку, що подається до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку при проведенні Цен-
тральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяль-
ності, затверджених рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 16 липня 2013 року 
№ 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
05 серпня 2013 року за № 1321/23853 (зі змінами), слова 
«відбиток печатки аудиторської фірми (за наявності)» 
виключити.

7. Унести до Вимог до аудиторського висновку, що по-
дається до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у складі документів для реєстрації випуску, 
випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, 
звіту про результати розміщення акцій (крім цінних папе-
рів інститутів спільного інвестування), затверджених рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 08 жовтня 2013 року № 2187, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 
2013 року за № 1827/24359 (зі змінами), такі зміни:

у підпункті 4 пункту 5 розділу II слова «, відбиток пе-
чатки аудиторської фірми (за наявності)» виключити;

у підпункті 11 пункту 2 розділу III слова «, відбиток пе-
чатки аудиторської фірми (за наявності)» виключити.

8. Департаменту систематизації та аналізу фінансової 
звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагля-
ду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

10. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фо-
менко) забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

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

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Голову Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку Т. Хромаєва та члена Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку Д.Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфоРмАцІйНІ ПоВІдомЛЕННЯ 
ТА НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158868 
про внесення 27.06.2014 року запису щодо припинення 
АТ «Трест «Укренергочермет» по ремонту, монтажу та 
налагодженню енергетичного обладнання, що не 
пов’язане з її банкрутством, судове рішення про непо-
дання протягом року органам державної податкової 
служби податкових декларацій, документів фінансової 
звітності відповідно до закону, 10.04.2014, 20.04.2014, 
820/4437/14, Харківський окружний адміністративний суд 
та інформації департаменту НКЦПФР у Східному регіоні, 
отриманої службовою запискою від 04.10.2017 року 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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№ 23/03/76, зупинено обіг акцій АТ Трест «Укренерго-
чермет» по ремонту, монтажу та налагодженню енерге-
тичного обладнання (код за ЄДРПОУ: 25190024) – роз-
порядження № 432-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158709 
про внесення 05.12.2014 року запису щодо припинення 
АТЗТ «Магазин «Меридіан», що не пов’язане з її банкрут-
ством, судове рішення про неподання протягом року ор-
ганам державної податкової служби податкових декла-
рацій, документів фінансової звітності відповідно до 
закону 29.01.2010, 23.03.2010, 2а-44579/09/2070, Харків-
ський окружний адміністративний суд та інформації де-
партаменту НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої служ-
бовою запискою від 04.10.2017 року № 23/03/76, 
зупинено обіг акцій АТЗТ «магазин «меридіан» (код за 
ЄДРПОУ: 21186014) – розпорядження № 438-Кф-З від 
25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158875 
про внесення 18.11.2014 року запису щодо припинення 
АТ «Тендер», що не пов’язане з її банкрутством, судове 
рішення про неподання протягом року органам держав-
ної податкової служби податкових декларацій, докумен-
тів фінансової звітності відповідно до закону, 01.09.2014, 
20.10.2014, 820/12775/14, Харківський окружний адміні-
стративний суд та інформації департаменту НКЦПФР у 

Східному регіоні, отриманої службовою запискою від 
04.10.2017 року № 23/03/76, зупинено обіг акцій АТ «Тен-
дер» (код за ЄДРПОУ: 24477646) – розпорядження 
№ 430-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158855 
про внесення 27.06.2014 року запису щодо припинення 
АТ «УКРЕНЕРГОСНАБ», що не пов’язане з її банкрут-
ством, судове рішення про неподання протягом року ор-
ганам державної податкової служби податкових декла-
рацій, документів фінансової звітності відповідно до 
закону 01.10.2013, 25.10.2013, 820/8498/13-а, Харків-
ський окружний адміністративний суд та інформації де-
партаменту НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої служ-
бовою запискою від 04.10.2017 року № 23/03/76, 
зупинено обіг акцій АТ «УКРЕНЕРГоСНАБ» (код за 
ЄДРПОУ: 24667625) – розпорядження № 433-Кф-З від 
25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158734 
про внесення 13.09.2012 року запису щодо припинення 
АТЗТ «Кора – Фарм», що не пов’язане з її банкрутством, 
судове рішення про неподання протягом року органам 
державної податкової служби податкових декларацій, 
документів фінансової звітності відповідно до закону 
03.04.2006, 13.04.2006, 07/99-06, Господарський суд 
Харківської області та інформації департаменту НКЦПФР 
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у Східному регіоні, отриманої службовою запискою від 
04.10.2017 року № 23/03/76. Зупинено обіг акцій 
АТЗТ «Кора – фарм» (код за ЄДРПОУ: 23001500) – роз-
порядження № 439-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003159195 
про внесення 02.07.2014 року запису щодо припинення 
АТ «Кафе «У Каміна», що не пов’язане з її банкрутством, 
судове рішення про неподання протягом року органам 
державної податкової служби податкових декларацій, 
документів фінансової звітності відповідно до закону, 
28.03.2014, 19.05.2014, 820/4194/14, Харківський окруж-
ний адміністративний суд та інформації департаменту 
НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої службовою за-
пискою від 04.10.2017 року № 23/03/76, зупинено обіг ак-
цій АТ «Кафе «У Каміна» (код за ЄДРПОУ: 21222437) – 
розпорядження № 431-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158522 
про внесення 20.12.2007 року запису щодо припинення 
АТ - Інвестиційна компанія «Ясон», що не пов’язане з її 
банкрутством, судове рішення про неподання протягом 
року органам державної податкової служби податкових 
декларацій, документів фінансової звітності відповідно 
до закону 11.12.2007, 14.12.2007, 55/407-07, Господар-
ський суд Харківської області та інформації департамен-
ту НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої службовою за-

пискою від 04.10.2017 року № 23/03/76, зупинено обіг 
акцій АТ - Інвестиційна компанія «Ясон» (код за 
ЄДРПОУ: 23467738) – розпорядження № 434-Кф-З від 
25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158665 
про внесення 08.10.2012 року запису щодо припинення 
ВАТ «Близнюківський райагропостач», що не пов’язане з 
її банкрутством, судове рішення про неподання протягом 
року органам державної податкової служби податкових 
декларацій, документів фінансової звітності відповідно 
до закону 26.07.2012, 27.08.2012, 2а-7602/12/2070/7145, 
Харківський окружний адміністративний суд та інформа-
ції департаменту НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої 
службовою запискою від 04.10.2017 року № 23/03/76, зу-
пинено обіг акцій ВАТ «Близнюківський райагропос-
тач» (код за ЄДРПОУ: 00907705) – розпорядження 
№ 440-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158839 
про внесення 23.12.2011 року запису щодо припинення 
АТ «Харківський інформаційно-аналітичний центр НДП», 
що не пов’язане з її банкрутством, судове рішення про 
неподання протягом року органам державної податкової 
служби податкових декларацій, документів фінансової 
звітності відповідно до закону 18.01.2011, 14.03.2011, 
2-а-14917/10/2070, Харківський окружний адміністратив-
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ний суд та інформації департаменту НКЦПФР у Східно-
му регіоні, отриманої службовою запискою від 04.10.2017 
року № 23/03/76, зупинено обіг акцій АТ «Харківський 
інформаційно-аналітичний центр НдП» (код за 
ЄДРПОУ: 24284551) – розпорядження № 435-Кф-З від 
25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013  року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158761 
про внесення 11.02.2013 року запису щодо припинення 
АТ «Харківський Реєстратор», що не пов’язане з її бан-
крутством, судове рішення про наявність в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців запису про відсутність юридичної особи за 
вказаним її місцезнаходженням, 20.11.2012, 30.11.2012, 
2-а-12311/12/2070, Харківський окружний адміністратив-
ний суд та інформації департаменту НКЦПФР у Східно-
му регіоні, отриманої службовою запискою від 04.10.2017 
року № 23/03/76, зупинено обіг акцій АТ «Харківський 
Реєстратор» (код за ЄДРПОУ: 24332095) – розпоря-
дження № 443-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» 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 Ко-
місії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 
формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158747 про вне-
сення 15.05.2014 року запису щодо припинення АТ «Хар-
ківметалопостачзбут», що не пов’язане з її банкрутством, 
судове рішення про неподання протягом року органам 
державної податкової служби податкових декларацій, до-
кументів фінансової звітності відповідно до закону 

31.03.2014, 15.04.2014, 820/4403/14, Харківський окружний 
адміністративний суд та інформації департаменту НКЦПФР 
у Східному регіоні, отриманої службовою запискою від 
04.10.2017 року № 23/03/76, зупинено обіг акцій АТ «Хар-
ківметалопостачзбут» (код за ЄДРПОУ: 24667737) – роз-
порядження № 436-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 10 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 23.10.2017 №1003158922 щодо 
державної реєстрації припинення 23.09.2011 АТ «Спеці-
альні системи зв’язку» (код за ЄДРПОУ: 24486102) в ре-
зультаті реорганізації за рішенням засновників та інфор-
мації департаменту НКЦПФР у Східному регіоні, 
отриманої службовою запискою від 04.10.2017 року 
№  23/03/76, зупинено обіг акцій АТ «Спеціальні систе-
ми зв’язку» (код за ЄДРПОУ: 24486102) – розпоря-
дження № 442-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158697 
про внесення 17.12.2014 року запису щодо припинення 
ВАТ Автобаза № 64 «Аерошляхбуд», що не пов’язане з її 
банкрутством, судове рішення про неподання протягом 
року органам державної податкової служби податкових 
декларацій, документів фінансової звітності відповідно 
до закону 10.11.2014, 24.11.2014, 820/17671/14, Харків-
ський окружний адміністративний суд та інформації де-
партаменту НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої служ-
бовою запискою від 04.10.2017 року № 23/03/76, 
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зупинено обіг акцій ВАТ Автобаза № 64 «Аерошлях-
буд» (код за ЄДРПОУ: 01376291) – розпорядження 
№ 437-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, та на під-
ставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 23.10.2017 року № 1003158949 
про внесення 02.03.2015 року запису щодо припинення 
АТ «ЕКСМЕТ», що не пов’язане з її банкрутством, судове 
рішення про неподання протягом року органам держав-
ної податкової служби податкових декларацій, докумен-
тів фінансової звітності відповідно до закону 12.08.2010, 
30.08.2010, 2-а-9347/10/2070, Харківський окружний ад-
міністративний суд та інформації департаменту НКЦПФР 
у Східному регіоні, отриманої службовою запискою від 
04.10.2017 року № 23/03/76, зупинено обіг акцій АТ «ЕКС-
мЕТ» (код за ЄДРПОУ: 21229238) – розпорядження 
№ 441-Кф-З від 25 жовтня 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: 

«27» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них 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 документів, наданих ПАТ «Сєвєродонецький котель-
но – механічний завод» (93400, Луганська область, 
м.  Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 1-Е, код за ЄДРПОУ: 
01412472) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Сєвєродонецький 
котельно – механічний завод». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПАТ «Сєвєродонецький котельно – ме-
ханічний завод» від 11 травня 2010 року № 164/1/10, ви-
дане 08.07.2011 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 358-Кф-С-А від 30 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 Ко-
місії 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 документів, наданих ПАТ «Укрспецекскавація» 
(вул. Берегова, 131-А, м. Дніпро, 49021 код за ЄДРПОУ: 
01241438) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку 
з перетворенням акціонерного товариства, скасовано ре-
єстрацію випуску акцій ПАТ «Укрспецекскавація». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Укрспецек-
скавація» від 10 червня 2010 року № 44/04/1/10, видане 
27.02.2012 року Дніпровським територіальним управлін-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 359-Кф-С-А від 
30 жовтня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п.  2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «ЗоЛоТоНІСЬКЕ СПЕцІАЛІЗоВАНЕ АВ-
ТоТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИЄмСТВо» (вул. Галини Ли-
сенко, 20, м. Золотоноша, Черкаська обл., 19700, код за 
ЄДРПОУ: 14206024) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» – розпорядження 
№476-Кф-З від 30 жовтня 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: 

«01» листопада 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п.  2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них 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 документів, наданих ПАТ «КОЛОМИЙСЬКА ДРУКАР-
НЯ ІМ. ШУХЕВИЧА» (78200, Івано-Франківська область, 
м. Коломия, вул. І. Мазепи, буд. 235, код за ЄДРПОУ: 
20540164) на скасування реєстрації випуску акцій у 
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зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПАТ «КоЛомИйСЬКА 
дРУКАРНЯ Ім. ШУХЕВИЧА». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПАТ «КОЛОМИЙСЬКА ДРУКАРНЯ ІМ. ШУ-
ХЕВИЧА» від 05 серпня 2010 року №24/09/1/10, видане 
Івано-Франківським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №357-Кф-С-А від 30 жовтня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п.  2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Новоархангельський сирзавод» 
(вул. Леніна, 1, смт. Новоархангельськ, Новоархангель-
ський район, Кіровоградська область, 26100, код за 
ЄДРПОУ: 00446017) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПАТ «Новоархангельський сирзавод» – розпоря-
дження № 478-Кф-З від 31 жовтня 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: 

«02» листопада 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них 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 доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих ПрАТ «Буді-
вельне управління №1», код за ЄДРПОУ: 00310717, 
02002, м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114-Б, на зупинен-
ня обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Будівельне управ-
ління №1» – розпорядження № 475-Кф-З від 30 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: 

«01» листопада 2017 року 

31.10.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
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лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

АКцІоНЕРНА КомПАНІЯ «ХАРКІВоБЛЕНЕРГо», 
код ЄДРПОУ 00131954

Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12, 
факс: (057) 731-24-86. 

Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/ 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради АК 

«Харкiвобленерго» № 13/2017, отриманого компанією 30.10.2017 
(вх. № 8/26394), 11.10.2017 Наглядова рада АК «Харкiвобленерго» припи-
нила повноваження члена правління АК «Харкiвобленерго» (секретар 
правління) Мучака Івана Володимировича.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом правлiння 
перебував з 12.06.2015 року, секретарем правління з 23.06.2015. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Змiни у складi правлiння АК «Харкiвобленерго» вiдбулися за поданням 
в.о. голови правлiння АК «Харкiвобленерго» Яворського В.Г. 

Замiсть члена правлiння АК «Харкiвобленерго» Мучака Iвана Володи-
мировича членом правління нікого не обрано. 

Відповідно до рішення правління АК «Харківобленерго» від 30.11.2017 
(протокол № 115) секретарем правління АК «Харківобленеорго» призначе-
но члена правління Бардася Андрія Анатолійовича.

Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади начальника відділу та-
рифної політики та планування собівартості планово – економічного управ-
ління АК «Харківобленерго» (в. о. заступника директора з економіки – на-
чальника планово – економічного управління АК «Харківобленерго», 
заступника директора з економіки – начальника планово – економічного 
управління АК «Харківобленерго», заступника директора з економіки та 
фінансів – начальника планово – економічного управління АК «Харківобл-
енерго», фінансового директора АК «Харківобленерго».

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом правлiння 
перебуває з 23.09.2016. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Даних щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Змiни у складi правлiння АК «Харкiвобленерго» вiдбулися за поданням 
в.о. голови правлiння АК «Харкiвобленерго» Яворського В.Г. 

Бардася Андрія Анатолійовича секретарем правління АК «Харкiв обл-
енерго» призначено замiсть члена правління АК «Харківобленерго», секре-
таря правління Мучака Iвана Володимировича. 

В.о. голови правління  В.Г. Яворський 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні).
Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФIРМА»ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ», Код за ЄДРПОУ 03482596, місцезнаходження 
79000, м. Львiв, ВУЛИЦЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ, будинок 8, Міжміський 
код, телефон та факс 803222971177 80322326670 , електронна поштова 
адреса lvivpetrol2000@gmail.com, вид особливої інформації: відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

Вiдповiдно до протоколу наглядової ради ПАТ «Фiрма»Львiв-Петроль» 
вiд 26. 10. 2017р. Припинено повноваження Президента-Голови Правлiння 
Мороза Iгора Богдановича з 27. 10. 2017. Мороз Iгор Богданович не володiє 
акцiями i часткою в статутному капiталi.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Мороз Iгор Богданович перебував на посадi з 24. 07. 2012. 
Протоколом Наглядової ради обрано Директором Товариства Мороза 

Iгора Богдановича з 27. 10. 2017.Мороз Iгор Богданович акцiями та часткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«фIРмА «ЛЬВIВ-ПЕТРоЛЬ»
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корисливi та посадовi злочини не має.
Мороз Iгор Богданович на посаду обраний безстроково. Протягом 

останнiх п'яти рокiв займав посаду Президента-Голови правлiння 
ПАТ  «Фiрма«Львiв-Петроль». 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження члена 
наглядової ради Товариства Малеха Петра Iвановича з 26. 10. 2017 року. 
Малех Петро Iванович був призначений на цю посаду 22.09.2016 року.Ма-
лех Петро Iванович акцiями Товариства та часткою в Статутному капiталi не 
володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх 5 рокiв Малех Петро Iванович обiймав посаду Голови 
Наглядової ради ПАТ «Фiрма«Львiв-Петроль».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження члена на-
глядової ради Товариства Радченка Михайла Юрiйовича з 26. 10. 2017 року.

Радченко Михайло Юрiйович був призначений на цю посаду 
22.09.2016  року.

Радченко Михайло Юрiйович акцiями Товариства та часткою в Статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Протягом останнiх 5 рокiв Радченко Михайло Юрiйович обiймав посаду 
члена наглядової ради ПАТ«Фiрма«Львiв-Петроль».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження члена 
наглядової ради Товариства Вельк Юлiї Вiталiївни з 26. 10. 2017 року.
Вельк Ю. В. була призначена на цю посаду 22. 09. 2016.Вельк Юлiя 
Вiталiївна акцiями Товариства та часткою в Статутному капiталi не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом останнiх 5 рокiв Вельк Юлiя Вiталiївна обiймала посаду члена 
Наглядової ради ПАТ «Фiрма»Львiв-Петроль».

26. 10. 2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Фiрма«Львiв-
Петроль» Малеха Петра Iвановича обрано членом наглядової ради Товари-
ства.

Малех Петро Iванович акцiями чи часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Малеха Петра Iвановича обрано членом Наглядової ради на строк до 

наступних рiчних зборiв товариства Протягом останнiх п’яти рокiв Малех 
Петро Iванович був членом наглядової ради ПАТ «Фiрма«Львiв-
Петроль»Малех Петро Iванович є представником акцiонера CRUTIMAX 
DEVELOPMENT LIMITED 

26. 10. 2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Фiрма«Львiв-
Петроль» Радченка Михайла Юрiйовича обрано членом наглядової ради 
Товариства. Радченко Михайло Юрiйович акцiями чи часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Радченка Михайла Юрiйовича обрано членом На-
глядової ради на строк до наступних рiчних зборiв товариства Протягом 
останнiх п’яти рокiв Радченко Михайло Юрiйович був членом наглядової 
ради ПАТ «Фiрма«Львiв-Петроль».Радченко Смхайло Юрiйович є представ-
ником акцiонера HALLIWELL COMMERCIAL LIMITED.

26. 10. 2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Фiрма«Львiв-
Петроль» Вельк Юлiю Вiталiївну обрано членом наглядової ради Товари-
ства.

Вельк Юлiя Вiталiївна акцiями чи часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вельк Юлiю Вiталiївну обрано членом Наглядової ради на строк до нас-
тупних рiчних зборiв товариства Протягом останнiх п’яти рокiв Вельк Юлiя 
Вiталiївна була членом наглядової ради ПАТ «Фiрма«Львiв-Петроль» Вельк 
Юлiя Вiталiївна є представником акцiонера CASERTA TRADING LIMITED.

26. 10. 2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Фiрма«Львiв-
Петроль» Малеха Петра Iвановича обрано членом наглядової ради Товари-
ства.

Малех Петро Iванович акцiями чи часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Малеха Петра Iвановича обрано головою Наглядової ради на строк до 

наступних рiчних зборiв товариства Протягом останнiх п’яти рокiв Малех 
Петро Iванович був членом наглядової ради ПАТ «Фiрма«Львiв-Петроль». 
Малех Петро Iванович є представником акцiонера CRUTIMAX 
DEVELOPMENT LIMITED.

26. 10. 2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Фiрма«Львiв-
Петроль» Радченка Михайла Юрiйовича обрано членом наглядової ради 
Товариства. Радченко Михайло Юрiйович акцiями чи часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Радченка Михайла Юрiйовича обрано секретарем 
Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Протягом 
останнiх п’яти рокiв Радченко Михайло Юрiйович був членом наглядової 
ради ПАТ Фiрма«Львiв-Петроль».Радченко Михайло Юрiйович є представ-
ником акцiонера HALLIWELL COMMERCIAL LIMITED. 

6. 10. 2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку iз внесен-
ням до Статуту Товариства змiн, пов’язаних iз скасуванням в Товариствi 
органу контролю «Ревiзiйна комiсiя», припинено повноваженнч члена 
ревiзiйної комiсiї Якубовича Костянтина Олександровича. Якубович Кос-
тянтин Олександрович акцiями чи часкою в статутному капiталi товари-
ства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.Якубович Костянтин Олександрович перебував на цiй посадi з 
22.09. 2016.

У зв’язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю «Ревiзiйна 
комiсiя» на цю посану не обрано нiкого.

26. 10. 2017 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку iз внесенням 
до Статуту Товариства змiн, пов’язаних iз скасуванням в Товариствi органу 
контролю «Ревiзiйна комiсiя», припинено повноваженнч члена ревiзiйної 
комiсiї Акудовича Андрiя Олександровича. Акудович Андрiй Олександро-
вич акцiями чи часкою в статутному капiталi товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акудович 
Андрiй Олександрович перебував на цiй посадi з 22.09. 2016.

У зв’язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю «Ревiзiйна 
комiсiя» на цю посану не обрано нiкого.

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 мороз Iгор Богданович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.10.2017
(дата)

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості»

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Укрхімпроект»

2. Код за ЄДРПОУ: 00205618
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)610699.
5. Електронна поштова адреса: info@ukrhimproekt.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» (далі-
Товариство) від 27.10.2017р., протокол №27/10-17, обрано Головою На-
глядової ради Товариства Сарапулову Олену Євгенівну (фізична особа 
не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа 
володіє 0,000066% акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Попередня посада - юрисконсульт корпоративного відділу представни-

цтва компанії з обмеженою відповідальністю «Енерджі Стандард Фанд 
Менеджмент Лімітед», республіка Кіпр, у м. Москва. Термін повнова-
жень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, за-
міни представника або переобрання за рішенням Наглядової ради.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» (далі Това-
риство) від 27.10.2017р., протокол №27/10-2017, обрано Секретарем 
Наглядової ради Товариства 

Машковцева Сергія Вячеславовича (фізична особа не надала згоду 
на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа володіє 
0,000066% акцій у статутному капіталі Товариства. Посадова особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попере-
дня посада - директор департаменту з управління активами ТОВ «Ком-
панія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»

. Термін повноважень-до наступних річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства, заміни представника або переобрання за рішенням На-
глядової ради.

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

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

Генеральний директор    Наумов Л.Є.  27.10.2017р .

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«УКРХІмПРоЕКТ»
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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 – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
2. Код за ЄДРПОУ – 19361386
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса - capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /ua/top/32/public
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

ІІ. Текст повідомлення
30.10.2017 року в зв’язку із зверненням стягнення на майно, шляхом 

передачі Банку права власності, яке належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР»», Спостережною ра-
дою ПАТ АКБ «АРКАДА» було прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору про 
задоволення вимог іпотеко- держателя, відповідно до якого Банк набуде 
право власності на земельну ділянку загальною площею 5,4998 га вартістю 
26 197, 973 тисяч гривень 00 копійок (двадцять шість мільйонів сто 
дев’яносто сім тисяч дев’ятсот сімдесят три гривні 00 копійок);

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: 26 197, 973 
тисяч гривень 00 копійок (двадцять шість мільйонів сто дев’яносто сім ти-
сяч дев’ятсот сімдесят три гривні 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1 919 543,711 тисяч гривень 28 копійок (один мільярд дев’ятсот 
дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі сімсот одинадцять гри-
вень 28 копійок);

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми кош-
тів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1, 3648%;

істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: укладання ДОГОВОРУ між ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-

НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «АР-
КАДА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА 
«ДЕВЕЛОПЕР» ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, від-
повідно до якого ПАТ АКБ «АРКАДА» набуде право власності на земельну 
ділянку загальною площею 5,4998 га вартістю 26 197, 973 тисяч гривень  
00 копійок (двадцять шість мільйонів сто дев’яносто сім тисяч дев’ятсот 
сімдесят три гривні 00 копійок);

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄдРПоУ юри-
дичної особи, яка є стороною правочину:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР», місцезнаходження: 
01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, кімната 50/3 код за ЄДРПОУ: 25413476;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акціо-
нерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі - Закон): ТоВ «фІРмА «дЕВЕЛоПЕР»:

- ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР» - афілійована особа акціонера, який має 
понад 25% участі в ПАТ АКБ «АРКАДА»;

- ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР» - афілійована особа посадової особи 
ПАТ АКБ «АРКАДА».

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчи-
ненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтер-
есованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні това-
риства» (далі - Закон): Паливода Костянтин Віталійович. 

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним то-
вариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передба-
ченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - За-
кон):

- Паливода Костянтин Віталійович посадова особа сторони правочину  - 
ПАТ АКБ «АРКАДА» (а саме – Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»);

- Паливода Костянтин Віталійович акціонер ПАТ АКБ «АРКАДА», який 
має понад 25% участі в ПАТ АКБ «АРКАДА».

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчи-
ненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінте-
ресованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» (далі - Закон): Бабій Володимир дмитрович. 

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої 
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):

- Бабій Володимир дмитрович є членом виконавчого органу юридич-
ної особи, яка є стороною правочину - ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР»» (а 
саме – Генеральний директор ТОВ «ФІРМА «ДЕВЕЛОПЕР»»).

інші істотні умови правочину: відсутні.
30.10.2017 року в зв’язку із зверненням стягнення на майнові права, 

шляхом передачі Банку майнових прав, які належить ТОВАРИСТВУ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИ-
ЦТВА», Спостережною радою ПАТ АКБ «АРКАДА» було прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, 
а саме: Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до 
якого Банк набуде майнові права на паркувальні місця у відкритій багато-
поверхневій автостоянці (паркінг) №70, що є складовою частиною об’єкту 
будівництва вартістю 64 784, 102 тисяч гривень 40 копійок (шістдесят чоти-
ри мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі сто дві гривні 40 копійок);

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: 64 784, 102 
тисяч гривень 40 копійок (шістдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят чо-
тири тисячі сто дві гривні 40 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1 919 543,711 тисяч гривень 28 копійок (один мільярд дев’ятсот 
дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі сімсот одинадцять гри-
вень 28 копійок);

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-
штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 3,3750%;

істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: укладання ДОГОВОРУ між ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-

НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «АР-
КАДА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМ-
ПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, відповідно до якого ПАТ АКБ «АРКАДА» набуде 
майнові права на паркувальні місця у відкритій багатоповерхневій авто-
стоянці (паркінг) №70, що є складовою частиною об’єкту будівництва вар-
тістю 64 784, 102 тисяч гривень 40 копійок (шістдесят чотири мільйони сім-
сот вісімдесят чотири тисячі сто дві гривні 40 копійок).

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄдРПоУ юри-
дичної особи, яка є стороною правочину:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА», міс-
цезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, кімната 44/4 код за 
ЄДРПОУ: 32250868 ;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акці-
онерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі - Закон): ТоВ «КомПАНІЯ РоЗВИТКУ БУдІВНИцТВА»:

- ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» - акціонер який має по-
над 25% участі в ПАТ АКБ «АРКАДА»;

- ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» - афілійована особа по-
садової особи ПАТ АКБ «АРКАДА».

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчи-
ненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінте-
ресованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» (далі - Закон): Паливода Костянтин Віталійович. 

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої 
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):

- Паливода Костянтин Віталійович посадова особа сторони правочину  - 
ПАТ АКБ «АРКАДА» (а саме – Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»);

- Паливода Костянтин Віталійович акціонер ПАТ АКБ «АРКАДА», який 
має понад 25% участі в ПАТ АКБ «АРКАДА».

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчи-
ненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінте-
ресованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» (далі - Закон): Приятеленко Тетяна Василівна. 

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої 
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):

- Приятеленко Тетяна Василівна є членом виконавчого органу юридич-
ної особи, яка є стороною правочину - ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВ-
НИЦТВА» (а саме Директор ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА»).

інші істотні умови правочину: відсутні.
ІІІ. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАдА» ____________ Паливода К.В. 
(посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  31.10.2017р. 
  (дата) 

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо АКцIоНЕРНИй КомЕРцIйНИй БАНК «АРКАдА»
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АКАдЕмРЕмБУд»,

код ЄдРПоУ 05417532
(місцезнаходження: 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів Товариства, які відбудуться 16 листопада 2017 року за адресою: 
м. Київ, Харківське шосе, 48, кім. 301. Початок зборів о 13 годині 
00 хвилин. Реєстрація з 12 години 30 хвилин до 12 години 50 хвилин за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах – 10 листопада 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обме-

женою відповідальністю «Академрембуд».
4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
5. Обрання голови та членів комісії з припинення.
6. Затвердження плану перетворення.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі То-
вариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Академрембуд».

8. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціо-
нерів.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звер-
нувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 
10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: м. Київ, Харківське 
шосе, 48, кім. 301. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – директор Іванов Георгій Борисович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до порядку денного: http://05417532.smida.gov.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та дору-
чення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за 
телефоном: (44) 559-44-72.

Наглядова рада Товариства.

Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія» (код за ЄДРПОУ 
13550386), місцезнаходження – Житомирська область, Житомирський 
район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (надалі за текстом – «То-
вариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»), які призначені на 
21 листопада 2017 року за адресою: Житомирська область, Жито-
мирський район, с. Іванівка, вул. островського, буд.171а (у вистав-
ковій залі Товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. 
Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем про-
ведення загальних зборів 21 листопада 2017 року, початок реєстрації о 
09 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 
15  листопада 2017 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень 
з питань порядку проведення загальних зборів. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2016 році.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх гра-
ничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення 
(підписання) значних правочинів.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим осо-

бам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами 
законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть 
ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою 
12415, Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Ост-
ровського, буд.171а (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, 
робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення за адресою: Житомирська область, 
Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а (у вистав-
ковій залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: директор Товариства Романюк Юрій Андрійо-
вич. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: loza.zt.ua. 

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

 Найменування показника період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 745,2 1056,5
Основні засоби 561,7 524,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 26,7 26,7
Сумарна дебіторська заборгованість 150,0 476,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,3 2,8
Нерозподілений прибуток -2671,3 -2734,8
Власний капітал -1784,5 -1848,0
Статутний капітал 206,9 206,9
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2529,7 2904,5
Чистий прибуток (збиток) -218,8 -63,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 206926 206926
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фАБРИКА мРІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне ак-
ціонерне товариство «державний науково-виробничий комплекс 
заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів». 2. Код 
за ЄДРПОУ:32557330. 3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Во-
ровського, 27. Міжміський код, телефон та факс: (044) 486-79-41 
(т/ф). 5. Електронна поштова адреса: at29@atrep.com.ua.6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, якадодатково використовується емітен-
том для розкриття інформації:32557330.infosite.com.ua. 7. Вид осо-
бливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб емітен-
та. II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емітента, 
який прийняв рішення про зміну складу посадових осiб:наглядова 
рада. Дата прийняття рішення–27.10.2017. Зміст такого рішенняiз 
зазначенням підстав: припинення повноважень генерального дирек-
тора Товариства(на підставі Протоколу №8 від 27.10.2017). Всі осо-

би, зазначені у інформації, не надали згоди на розкриття паспортних 
даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
мають. Припинено повноваження –генеральний директор магі-
тов Анатолій Семеновичза власним бажанням. До припинення пов-
новажень перебував у вiдпустці по догляду за дитиною до досягнен-
ня трирiчного вiку. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді - з 01.09.2003.На посаду нікого не обрано, оскільки 29.09.2017 
було призначено виконуючого обов’язки генерального директора 
Борісюк-Барабаш Ксенію Сергіївну.III. Підпис. 1.Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 2.Найменування посади: Виконуючий обов’язки 
генерального директора Борісюк-Барабаш Ксенія Сергіївна. 
30.10.2017.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дЕРЖАВНИй НАУКоВо-ВИРоБНИЧИй 
КомПЛЕКС ЗАГоТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТоЛоГІЧНої КРоВІ ТА її КомПоНЕНТІВ»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «одЕСАКоНдИТЕР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  32833927
3. Місцезнаходження емітента: 65007 м.Одеса 3-й Водопровiдний про-

вулок, буд.9
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 7223935 (0482) 346035
5. Електронна поштова адреса емітента: mashtakova@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.odessalux.com
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Чугунової Нiни Василiвни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.10.2017 р.(дата 
вчинення дiї 30.10.2017р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.06012% на суму 6548.85 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2011р. На посаду замiсть особи, повноваження якої припи-
нено, нiкого не обрано. Пiдстави для припинення повноважень: свiдоцтво 
про смерть. Обгрунтування змiн: припинення повноважень посадової осо-
би без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння Товариства.

Повноваження Члена Правлiння Ванат Оксани Костянтинiвни (паспорт: 
серiя КЕ номер 417428 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 

04.10.1996) припинено 30.10.2017 р.(дата вчинення дiї 30.10.2017р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2016р. 
Рiшення прийнято: Спостережною (Наглядовою) радою Товариства. Нiкого не 
призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: 
протокол Спостережною (Наглядовою) радою вiд 30.10.2017р. Пiдстава 
рiшення: заява про звiльнення за угодою сторiн.

Головний бухгалтер Ключник Тетяна Вiкторiвна (паспорт: серiя КМ но-
мер 624672 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
09.12.2009) звiльнено з 30.10.2017 р.(дата вчинення дiї 30.10.2017р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 03.09.2015 р. Рiшення прийнято Правлiнням Товариства. Обгрунтування 
змiн: наказ Голови правлiння вiд 30.10.2017р. Пiдстава рiшення: заява про 
звiльнення за закiнченням робiт за сумiсництвом. Головним бухгалтером 
Деркач Андрiя Анатолiйовича (паспорт: серiя КМ номер 537990 виданий 
Комiнтернiвським РВ ГУМВС України в Одеськiй обл. 19.05.2008) призна-
чено з 31.10.2017 р.(дата вчинення дiї 30.10.2017р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: заступник головного бухгалтера, бухгалтер. 
Рiшення прийнято Правлiнням Товариства. Обгрунтування змiн: наказ Голо-
ви правлiння вiд 30.10.2017р. Пiдстава рiшення: заява Деркач А.А.

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.
Голова правлiння ____________  маштакова Алла Євгенiвна
                                          М.П.

до уваги акціонерів 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «одЕСЬКА 

КІНоСТУдІЯ»!
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» (місцезнаходження: 
місцезнаходження: Україна, 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький 
бульвар, буд. 33, код ЄДРПОУ: 33932816) (далі – Товариство), розпочнуть-
ся: 08 грудня 2017 року о 13:00 годині, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, м. одеса, французький бульвар, 33, в адмінбудинку, у кімна-
ті  226 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі 
Товариства).

Реєстрація акціонерів реєстрація акціонерів для участі у загальних збо-
рах відбудеться з 12:00 до 12:55 у день та за місцем проведення загальних 
зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде 
складено станом на 24 годину 04 грудня 2017 року.

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо
річних загальних зборів акціонерів Товариства:

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

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для го-
лосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

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

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

7. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Про схвалення та затвердження правочинів, вчинених Товариством 

протягом 2017 року. 
11. Про обрання Голови правління Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне голо-

сування).
15. Про обрання голови Ревізійної комісії.
16. Про укладення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Про заміну членів Наглядової ради – представників акціонерів.
18. Про внесення додаткових видів економічної діяльності до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

19. Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чин-
ного законодавства України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: http://www.
odessafilm.com.ua/

До дати та у день проведення загальних зборів акціонери (їх представ-
ники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: Україна, 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький 
бульвар, 33, в адмінбудинку, у кімнаті 226 (яка розташована на другому 
поверсі адміністративної будівлі Товариства) з понеділка по п’ятницю з 
10:00 до 12:00. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов'язки голови прав-
ління - Осіпов Андрій Олексійович. 

Для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на 
право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України, 
та документ, що посвідчує особу. Телефони для довідок (0482) 33-95-00.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 30725 24634
Основні засоби 34111 34151
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 866 846
Сумарна дебіторська заборгованість 8015 852
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 47
Нерозподілений прибуток 44797 44256
Власний капітал 17375 17916
Статутний капітал 62172 62172
Довгострокові зобов’язання 6031 6112
Поточні зобов’язання 7319 606
Чистий прибуток (збиток) -541 -1007
Середньорічна кількість акцій (шт.) 62 171 766 62 171 766
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 71 105

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «одЕСЬКА КІНоСТУдІЯ»
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ПоВІдомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КСГ»
Код за ЄДРПОУ: 19364584
Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

вул. Ливарна, буд. 6
Міжміський код, телефон та факс: +380442079003
Електронна поштова адреса: e.dudnik07@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://19364584.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КСГ» (Протокол №17/10 від 27.10.2017 р.) відбулися наступні 
зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Голова правління — Скороход Андрій Володимирович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.10.2017р. у зв’язку із поданою заявою про звільнення за власним 
бажанням та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №17/10 від 27.10.2017 р.). Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі 
та посадові злочини. Перебував на посаді з 18.05.2017р. по 
27.10.2017р.

Призначено. Голова правління — Ешматова Айгуль Кодіржанівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.10.2017р. у зв’язку із звільненим Голови правління та на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №17/10 від 
27.10.2017 р.). Строк, на який призначено особу — до переобрання. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непога-
шена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 
обій мала ця особа протягом останніх п'яти років: 01.12.2013 по 
31.03.2014 р — Молодший юрист «Незалежна Консалтингова Служ-
ба»; 02.04.2015 по даний час, керівник ТОВ «Імакс ЛТД» (сумісництво); 
З 08.05.2015 по 24.06.2015 Керівник ТОВ «Ветфактор»; 26.06.2015 по 
30.12.2015 Голова правління ПАТ «Переробник»; 15.12.2015 по даний 
час, керівник ТОВ «Вік Групп-Інвест» (сумісництво); 24.02.2015 по 
06.03.2017 Керівник ТОВ «Юридична компанія «Лексикон» з 
06.03.2017р по даний час — декретна відпустка.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Касьянов Сер-
гій Павлович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 27.10.2017 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол 
№17/10 від 27.10.2017 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента: 33,460272%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини. Перебував на посаді з 18.05.2017р. по 27.10.2017р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Гоголь Юрій 
Андрійович (представник акціонера Касьянової Ксенії Вікторівни) (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.10.2017 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №17/10 
від 27.10.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Пе-
ребував на посаді з 18.05.2017р. по 27.10.2017р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Спірідонов 
Олександр Олександрович (представник акціонера Касьянової Ксенії 
Вікторівни) (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 27.10.2017 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол 
№17/10 від 27.10.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Перебував на посаді з 18.05.2017р. по 27.10.2017р.

Припинено повноваження. Незалежний член Наглядової ради 
(незалежний директор) — Кривенко Олександр Васильович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.10.2017 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №17/10 
від 27.10.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Пе-
ребував на посаді з 18.05.2017р. по 27.10.2017р.

Припинено повноваження. Незалежний член Наглядової ради 
(незалежний директор) — Мажуга Антон Юрійович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.10.2017 р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачер-
гових загальних зборів акціонерів (Протокол №17/10 від 27.10.2017  р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непога-
шена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на по-
саді з 18.05.2017р. по 27.10.2017р.

обрано. Голова Наглядової ради — Атракович Костянтин Олего-
вич (представник Акціонера Касьянова Сергія Павловича) (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.10.2017 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №17/10 
від 27.10.2017 р.). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа підприємець з 
2003-2013 роки; ТОВ «Експертно-консалтингова група «Укрмитсервіс» 
посада митний брокер з січня 2014 року до липня 2014 року; Керівник 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юр Експерт»/основне з 
грудня 2016 року.

обрано. Член Наглядової ради — Кузнєцова Альона Сергіївна 
(представник Акціонера Касьянової Ксенії Вікторівни) (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.10.2017 р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення поза-
чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №17/10 від 
27.10.2017 р.). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» з 
листопада 2013 року до липня 2017 року, посада кредитний фахівець 
Київської регіональної дирекції АТ «ОЩАДБАНК» посада Адміністра-
тор з вересня 2017 року.

обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний дирек-
тор) — Ільницький Сергій Васильович (згоду на розкриття паспортних 
даних фізичною особою не надано) з 27.10.2017 р. у зв’язку із органі-
заційною необхідністю та на підставі рішення позачергових загальних 
зборів акціонерів (Протокол №17/10 від 27.10.2017 р.). Строк, на який 
призначено особу — 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: Директор ТОВ «Теллавіт» з березня 2007 року; Помічник депу-
тата Київської Міської Ради з жовтня 2015 року до серпня 2017 року.

обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний дирек-
тор) — Руснак Інна Володимирівна (згоду на розкриття паспортних 
даних фізичною особою не надано) з 27.10.2017 р. у зв’язку із органі-
заційною необхідністю та на підставі рішення позачергових загальних 
зборів акціонерів (Протокол №17/10 від 27.10.2017 р.). Строк, на який 
призначено особу — 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: Філія НАК «Нафтогаз України» Мертологічний центр НАК «Наф-
тогаз України» Начальник відділу юридичної та договірної роботи з 
серпень 2011 року до вересень 2014 року; ПРаТ «5-й КАРЗ» Радник з 
правових питань з лютого 2015 року до липень 2015 року; Арбітраж-
ний керуючий з серпня 2015 року.

обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний дирек-
тор) — Пономаренко Сергій Анатолійович (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною особою не надано) з 27.10.2017 р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №17/10 від 27.10.2017 р.). Строк, 
на який призначено особу — 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: Проходив військову службу в лавах Національної Гвар-
дії України червень 2015 — серпень 2016 року; Керівник Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Система»/основне з липня 2017 року.

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

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

Голова правління  Ешматова Айгуль Кодіржанівна
30.10.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КСГ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Нововолинський ливарний завод
2. Код за ЄДРПОУ 05799344
3. Місцезнаходження 45403, м.Нововолинськ, 

вул. Луцька, 29
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 48087 03344 48087
5. Електронна поштова адреса info@nlz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

nlz.ua

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

II. Текст повідомлення
За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 

вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня голови Наглядової ради Шевченка Владислава Миколайовича, згоди 
на розкриття паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0096% на суму 149,75грн. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi: з 29.03.2002 р. Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня члена Наглядової ради Чернявського Вадима Валентиновича, згоди на 
розкриття паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 2,0452% на суму 32070,00грн. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 22.04.2016 р. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня члена Наглядової ради Караман Алли Валерiївни, згоди на розкриття 
паспортних даних не дано. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.04.2004  р. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня члена Наглядової ради Пасiки Надiї Iванiвни, згоди на розкриття пас-
портних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0735% на суму 1152,00грн. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 24.04.2009 р. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня члена Наглядової ради Бондарук Людмили Борисiвни, згоди на роз-
криття паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0453% на суму 710,50грн. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.04.2010 р. Посадова особа непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний голова Наглядової ради Шевченко Владислав Ми-
колайович строком на 3 роки, згоди на розкриття паспортних даних не 
дано.Є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0096% на суму 149,75грн. Попередня посада: голова Наглядової ради. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний член Наглядової ради Чернявський Вадим Вален-
тинович строком на 3 роки, згоди на розкриття паспортних даних не дано. 
Є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2,0452% на 
суму 32070,00грн., представник акцiонера-юридичної особи 
ТзОВ«ДнiстерМ»- розмiр пакета акцiй 83,8057% на суму 1314123,25грн.. 
Попередня посада: член Наглядової ради. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний член Наглядової ради Караман Алла Валерiївна 
строком на 3 роки, згоди на розкриття паспортних даних не дано. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє, представник акцiонерiв Батюка 
Вiктора Володимировича, Заремби Володимира Степановича, Лебедюка 
Олександра Степановича, загальний розмiр пакета акцiй 0,27945% на 
суму 4382,00грн. Попередня посада: член Наглядової ради. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний член Наглядової ради Пасiка Надiя Iванiвна стро-
ком на 3 роки, згоди на розкриття паспортних даних не дано. Є акцiонером, 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0735% на суму 
1152,00грн. Попередня посада: член Наглядової ради. Посадова особа 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний член Наглядової ради Бондарук Людмила 
Борисiвна строком на 3 роки, згоди на розкриття паспортних даних не 
дано. Є акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0453% на суму 710,50грн. Попередня посада: член Наглядової ради. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня голови Ревiзiйної комiсiї Пiгарєва Михайла Володимировича , згоди на 
розкриття паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0143% на суму 225,00грн. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi: з 19.04.2001 р. Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня члена Ревiзiйної комiсiї Гладун Алiни Анатолiївни, згоди на розкриття 
паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0181% на суму 284,75грн. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 16.04.2004 р. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноважен-
ня члена Ревiзiйної комiсiї Фiть Людмили Леонтiївни, згоди на розкриття 
паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0% на суму 0грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
24.04.2009 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний член Ревiзiйної комiсiї Пiгарєв Михайло Володи-
мирович на невизначений термiн, але не бiльше 5 рокiв, згоди на розкрит-
тя паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0143% на суму 225,00грн. Попередня посада: голова Ревiзiйної 
комiсiї. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний член Ревiзiйної комiсiї Гладун Алiна Анатолiївна 
на невизначений термiн, але не бiльше 5 рокiв, згоди на розкриття пас-
портних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0181% на суму 284,75грн. Попередня посада: член Ревiзiйної комiсiї. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 
вiд 27.10.17р.) обраний член Ревiзiйної комiсiї Фiть Людмила Леонтiївна 
на невизначений термiн, але не бiльше 5 рокiв, згоди на розкриття пас-
портних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0% на суму 0грн. Попередня посада: член Ревiзiйної комiсiї. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 27.10.17р. на пiдставi Статуту та По-
ложення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, в зв’язку з переобранням 
складу Ревiзiйної комiсiї обраний голова Ревiзiйної комiсiї Пiгарєв Михай-
ло Володимирович на невизначений термiн, але не бiльше 5 рокiв, згоди 
на розкриття паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0143% на суму 225,00грн. Попередня посада: голова 
Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв (Протокол №22 вiд 
27.10.17р.) в зв’язку iз змiною типу товариства припинено повноваження 
голови Правлiння Чернявського Iгоря Валентиновича, згоди на розкриття 
паспортних даних не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0% на суму 0грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
15.11.2010 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має.

За рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв (Протокол №22 вiд 
27.10.17р.) обрано головою Правлiння до моменту переобрання Черняв-
ського Iгоря Валентиновича, згоди на розкриття паспортних даних не 
дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 0грн. 
Попереднi посади – Голова правлiння. Посадова особа непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77 вiд 27.10.17р.) в зв’язку 
iз змiною типу товариства припинено повноваження члена Правлiння До-
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манського Олександра Сергiйовича , згоди на розкриття паспортних да-
них не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0404% на 
суму 633,00грн. , виконував обов’язки з 15.11.2010 р. Посадова особа не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77 вiд 27.10.17р.) в зв’язку 
iз змiною типу товариства припинено повноваження члена Правлiння Ле-
бедюка Олександра Степановича , згоди на розкриття паспортних даних 
не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0017% на суму 
27,25грн. , виконував обов’язки з 15.11.2010 р. Посадова особа непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77 вiд 27.10.17р.) в зв’язку 
iз змiною типу товариства припинено повноваження члена Правлiння Ка-
расюка Олександра Миколайовича , згоди на розкриття паспортних даних 
не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 
0грн. , виконував обов’язки з 15.11.2010 р. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77 вiд 27.10.17р.) в зв’язку 
iз змiною типу товариства припинено повноваження члена Правлiння 
Савкiної Лiлi Петрiвни , згоди на розкриття паспортних даних не дано. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 0грн. , викону-
вав обов’язки з 15.11.2010 р. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77, наказ №25 вiд 27.10.17р.) 
призначено членом Правлiння товариства до моменту переобрання До-
манського Олександра Сергiйовича , згоди на розкриття паспортних да-
них не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0404% на 
суму 633,00грн. Попереднi посади – член правлiння з 15.11.2010 р. Поса-
дова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77, наказ №25 вiд 27.10.17р.) 
призначено членом Правлiння товариства до моменту переобрання Ле-
бедюка Олександра Степановича , згоди на розкриття паспортних даних 
не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0017% на суму 
27,25грн. Попереднi посади – член правлiння з 15.11.2010 р. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77, наказ №25 вiд 27.10.17р.) 
призначено членом Правлiння товариства до моменту переобрання Ка-
расюка Олександра Миколайовича , згоди на розкриття паспортних даних 
не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 0грн. 

Попереднi посади – член правлiння з 15.11.2010 р. Посадова особа непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77, наказ №25 вiд 27.10.17р.) 
призначено членом Правлiння товариства до моменту переобрання 
Савкiну Лiлю Петрiвну , згоди на розкриття паспортних даних не дано. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 0грн. 
Попереднi посади – член правлiння з 15.11.2010 р. Посадова особа непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77, наказ №25 вiд 27.10.17р.) 
призначено членом Правлiння товариства до моменту переобрання Ша-
бас Оксану Миколаївну , згоди на розкриття паспортних даних не дано. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 0грн. попереднi 
посади – бухгалтер ПФ аптека «Вестфарм», головний бухгалтер 
ТзОВ  «Далiя», головний бухгалтер ПуАТ НЛЗ. Посадова особа непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77, наказ №25 вiд 27.10.17р.) 
призначено членом Правлiння товариства до моменту переобрання До-
манського Юрiя Олександровича , згоди на розкриття паспортних даних 
не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 0грн. 
Попереднi посади – керiвник проекту тех.вiддiлу ПАТ «СКФ Україна» та 
ТзОВ «Тигрес-люкс», головний iнженер ПуАТ НЛЗ. Посадова особа непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

За рiшенням Наглядової ради (протокол №77, наказ №25 вiд 27.10.17р.) 
призначено членом Правлiння товариства до моменту переобрання Кна-
ба Василя Вiкторовича , згоди на розкриття паспортних даних не дано. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% на суму 0грн. 
Попереднi посади – начальник техбюро ВГМет ПуАТ НЛЗ, в.о.головного 
металурга ПуАТ НЛЗ. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Чернявський Iгор Валентинович
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.10.2017
(дата)

ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ ПоЗАЧЕРГоВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моНфАРм» 
(код ЄДРПОУ 00374870, місце знаходження — 19100, Черкаська 

область, 
Монастирищенський район, місто Монастирище, вулиця Заводська, 

будинок.8) 
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів .
дата, час та місце проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів: 7 грудня 2017 р. об 14.00 год. за адресою: 19100, Чер-
каська область, Монастирищенський район, місто Монастирище, ву-
лиця Заводська, будинок.8,(адмінкорпус №1,зал засідань, 2 поверх)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у по-
зачергових Загальних зборах акціонерів: Реєстрація акціонерів 
для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів буде відбува-
тися за адресою: 19100, Черкаська область, Монастирищенський ра-
йон, місто Монастирище, вулиця Заводська, будинок 8, ( адмінкорпус 
№1,зал засідань, 2 поверх). Початок реєстрації: 13.00, закінчення 
реєстрації: 13.55.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позаергових Загальних зборах акціонерів: 1 грудня 2017 року 
(станом на 24 годину).

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних 

зборів. 
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування 

на Загальних зборах акціонерів 
4. Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку мину-

лих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвер-
дження розміру річних дивідендів.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 
шляхом затвердження його у новій редакції.

6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ре-
візійної комісії Товариства. 

9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми Наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.monfarm.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових За-
гальних зборів акціонерів: Для отримання можливості ознайомити-
ся з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, 
акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на 
ім'я Директора не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. 
Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові 
акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка зі свого рахун-
ку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення 
з документами здійснюється за місцезнаходженням Товариства 
(19100, Черкаська область, Монастирищенський район, місто Монас-
тирище, вулиця Заводська, будинок .8, адмінкорпус №2, 1 поверх, юри-
дичний відділ), з 14-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загаль-
них зборів — за вказаним вище місцем їх проведення, з 9-00 год. до 
12-00 год. Відповідальна особа — директор Домащук Богдан Борисо-
вич. Контакти: Мельник Руслан Володимирович, тел.(04746-2-38-15).

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі до-
кументи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціоне-
рів — паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством 
України.

Наглядова Рада. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моНфАРм»
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ПоВІдомЛЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ 
АКцІоНЕРІВ ТоВАРИСТВА

АТ «МАКРОХІМ» повідомляє, що 04.12.2017 р. о 10-00 відбудуться за-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАКРОХІМ» 
за адресою: м. Київ, вул. митрополита Андрея Шептицького (Луначар-
ського), 4, сьомий поверх (офіс Товариства) з таким порядком денним:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №К/08-25 від 

01.10.2008 р., який укладено між АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та АТ «МАКРОХІМ».
3. Про внесення змін та доповнень до договорів забезпечення, які укла-

дені АТ «МАКРОХІМ» для забезпечення виконання зобов’язань АТ «МАКРО-
ХІМ» за кредитним договором №К/08-25 від 01.10.2008 р.;

4. Про надання повноважень від імені АТ «МАКРОХІМ» на підписання 
договорів та інших документів з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

5. Про затвердження укладеного 08.09.2017 року Договору про внесення 
змін та доповнень №15 до Кредитного договору №К/08-25 від 01.10.2008 р. 
з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мАКРоХІм»

УТоЧНЕННЯ до ПоВІдомЛЕННЯ
ПРо моЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАцІї АКцІоНЕРАмИ ПЕРЕВАЖНоГо ПРАВА 

НА ПРИдБАННЯ РоЗмІЩУВАНИХ АКцІй
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «СмАРТ-ХоЛдИНГ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТ-ХОЛДИНГ», іденти-

фікаційний код юридичної особи 34716646, місцезнаходження 04070, м. Київ, 
вул. Ігорівська, будинок 7-А, надалі – «Товариство», повідомляє, що у По-
відомленні про можливість реалізації акціонерами Товариства переважного 
права на придбання розміщуваних акцій Товариства, опублікованого в Відо-
мостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 185 від 
29.09.2017р., (надалі – Повідомлення), була допущена технічна помилка 
щодо строків реалізації акціонерами переважного права. На її виправлення 
публікуємо уточнене Повідомлення. 

На виконання вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТ-ХОЛДИНГ», ідентифіка-
ційний код юридичної особи 34716646, місцезнаходження 04070, м. Київ, 
вул. Ігорівська, будинок 7-А, надалі – «Товариство» чи «ПрАТ «СМАРТ-
ХОЛДИНГ», повідомляє про можливість реалізації акціонерами Товариства 
переважного права на придбання акцій Товариства, що розміщуватимуться 
відповідно до рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товари-
ства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків та рішення про приватне розміщен-
ня акцій Товариства, прийнятих позачерговими Загальними зборами акціо-
нерів Товариства 22.08.2017 року (протокол №2/2017).

дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій: 
150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) простих іменних акцій.

ціна розміщення: Розміщення акцій здійснюється за їх номінальною 
вартістю – 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) за 1 (одну) акцію.

Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер 
має переважне право: Акціонеру надається переважне право на придбан-
ня акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці 
належних йому акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату 
прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства 
шляхом приватного розміщення (22.08.2017 року).

У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких акціонер має пере-
важне право, складає не цілу кількість акцій, така кількість акцій округлю-
ється до цілого числа в бік зменшення. 

Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової 
відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.

Строк і порядок реалізації акціонерами Товариства переважного 
права на придбання акцій Товариства: У строк з 06 листопада 2017 року 
по 24 листопада 2017 року включно, здійснюється реалізація переважного 
права акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про при-
ватне розміщення.

Адреса реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій: 
Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, кім. 409, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТ-ХОЛДИНГ».

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право в строк з 
06 листопада 2017 року по 24 листопада 2017 року включно, в робочі дні, в 
межах робочого часу Товариства, подає Товариству на ім‘я Генерального 
директора Товариства письмову заяву про придбання акцій (надалі за тек-
стом – Заява). 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер не надав Заяву, 
вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважно-
го права на придбання акцій. 

Реєстрація Заяв здійснюється в день їх надходження про що ставиться 
відповідна відмітка Товариства. 

Заява повинна містити прізвище, ім’я та по-батькові (повне найменуван-
ня) заявника; місце проживання/ реєстрації (місцезнаходження юридичної 
особи); поштову адресу; реквізити документа, що посвідчує особу: назва 
серія, ким і коли виданий та реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків – для фізичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – для 
юридичної особи – резидента або реєстраційний код з торгового (судового, 
банківського) реєстру країни реєстрації юридичної особи – нерезидента; 

контактний телефон; прохання про продаж відповідної кількості акцій в по-
рядку реалізації переважного права за ціною розміщення акцій на загальну 
суму (цифрами та прописом); реквізити рахунку заявника в цінних паперах, 
відкритий у депозитарній установі; посилання на те, що акціонер ознайом-
лений з умовами випуску та розміщення акцій; дату складання заяви. Заява 
має бути підписана акціонером або його уповноваженою особою.

Повноваження представників (уповноважених осіб) як юридичних, так і 
фізичних осіб, мають бути підтверджені відповідними документами.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації в журналі. Заяви не 
розглядаються, якщо заяви надійшли до Товариства не в межах строків 
подання заяв або надійшли засобами електронного зв‘язку та факсом.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав 
Заяву, в строк з 06 листопада 2017 року по 24 листопада 2017 року включ-
но, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартос-
ті акцій, що ним придбаваються. 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав Заяву, однак 
не перерахував кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбавають-
ся, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від вико-
ристання свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами пере-
важного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошовими 
внесками, які юридичні особи, зареєстровані в Україні, фізичні особи - гро-
мадяни України здійснюють у національній валюті України (гривні), а іно-
земні юридичні особи, фізичні особи - іноземці - в гривні або іноземній 
вільно конвертованій валюті (долар США, Євро) за офіційним курсом грив-
ні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату 
прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства 
шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (22.08.2017 р.)

Реквізити рахунків для перерахування коштів в оплату за акції:
- рахунок 2600510106401 – у національній валюті України (гривні); 
- рахунок 2600510106401 – у іноземній вільно конвертованій валюті (до-

лар США, Євро);
в ПАТ «ЮНЕС БАНК», м. Київ, код банку (МФО) 322539, ідентифікаційний 

код 20023569.
Одержувач коштів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТ-

ХОЛДИНГ» (скорочено - ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»), ідентифікаційний код 
34716646.

В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається: 
«Оплата акцій ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» додаткового випуску. Без ПДВ.»

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються 
ним, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням, 
письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, договір не 
укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів 
з дня затвердження Дирекцією Товариства результатів розміщення.

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, що 
ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на при-
дбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, 
але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство видає такому 
акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 

Укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами були 
надані Заяви та перераховані відповідні грошові кошти здійснюватиметься 
протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками, який 
триватиме з 27 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року включно. Не-
явка акціонера або його представника за адресою розміщення протягом 
строку укладання договорів купівлі-продажу є відмовою акціонера від укла-
дання договору купівлі – продажу акцій. У разі надходження коштів від ак-
ціонера і наступної неявки для укладання договору купівлі-продажу, зазна-
чені кошти повертаються акціонеру протягом 30 календарних днів з дня 
затвердження Дирекцією Товариства результатів розміщення.

Інформація про права, які надаються власникам привілейованих 
акцій (у разі розміщення привілейованих акцій): Розміщення Товариством 
привілейованих акцій не здійснюється.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СмАРТ-ХоЛдИНГ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рiшення про розмiщення
цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiта-
лу.

Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-

ревищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв та-
ке рішення: 27 жовтня 2017 року, наглядова рада ПрАТ "Торговий дім "Гід-
росила", протокол №14 від 27.10.2017 року.

Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: Іменні від-
соткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "D" та "E"; 30 000 (тридцять
тисяч) штук; номінальна вартість 1 (однієї) облігації: 1 000 (одна тисяча)
гривень; 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; спосіб їх розміщення -
приватний. Зокрема: серiя "D": кiлькiсть облiгацiй - 15 000 (п'ятнадцять ти-
сяч) штук, загальна номiнальна вартiсть облiгацiй - 15 000 000 (п'ятнадцять
мільйонів) гривень, термiн обiгу облiгацiй - до 15 січня 2028 року (включ-
но); серiя "E": кiлькiсть облiгацiй - 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук, загаль-
на номiнальна вартiсть облiгацiй - 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гри-
вень, термiн обiгу облiгацiй - до04 квітня 2028 року (включно).

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку
вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітен-
та, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на да-
ту прийняття цього рішення, складає 6100 відсотків.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
міщуються: купувати та продавати облігації у емітента та учасників приват-
ного розміщення, перелік яких визначений у проспекті емісії облігацій; от-
римувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій у кінці кожного відсоткового періоду; отримати номіналь-
ну вартості облігацій при настанні строку їх погашення або викупу обліга-
цій емітентом; подавати облігації емітенту для викупу згідно з умовами
проспекту емісії облігацій ПрАТ "Торговий дім "Гідросила"; здійснювати з
облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству Укра-
їни; отримати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію за-

реєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких
змін); інші права власників облігацій, визначені чинним законодавством Ук-
раїни та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів - оплата за облiгацiї здiйснюється вiдпо-
вiдно до укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй у нацiональнiй ва-
лютi України - гривнi - шляхом перерахування вартостi облiгацiй на поточ-
ний рахунок Емiтента.

Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих
коштів: Кошти, які будуть отримані вiд розмiщення iменних вiдсоткових
звичайних (незабезпечених) облiгацiй, планується направити на на пога-
шення частини кредиторської заборгованості ПрАТ "Торговий дім "Гідроси-
ла" перед виробниками гідравлічного та пневматичного устатковання (у.т.ч.
гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем) за придбані насо-
си шестеренні, аксіально-поршневі машини та запчастин до аксіально-
поршневих машин (50%) та на придбання насосів шестеренних, гідророз-
подільників, гідроциліндрів, рукавів високого тиску, аксіально-поршневих
машин та запчастин до аксіально-поршневих машин у виробників гідрав-
лічного та пневматичного устатковання (у.т.ч. гідравлічних силових машин
і компонентів гідросистем) з наступною їх реалізацією в Україні та закордо-
ном (50%), з метою розширення можливостей у здійсненні своєї господарс-
ької діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану Товариства.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прий-
няв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних
паперів емітента, якими вони володіють: Штутман Павло Леонідович (голо-
ва наглядової ради) - 0 штук; Стонога Валентин Михайлович (член нагля-
дової ради)  - 0 штук; Попов Михайло Іванович (член наглядової ради) -
8500 простих іменних акцій (17%).

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація
цінних паперів не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Емітент самос-
тійно розміщує іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "D"
та серії "E". Запланована процентна ставка іменних відсоткових звичайних
(незабезпечених) облігацій серії "D" та серії "E": 25 % річних. Емітент зо-
бов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій
для формування статутного капіталу емітента, а також не використання
коштів для покриття збитків від господарської діяльності.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови прав-
ління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНІНВЕСТГРУП" 

код за ЄДРПОУ: 31305397 (надалі - Товариство), місцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Бастіонна,15, повідомляє про проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 листопада  2017
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шамрила, 5 Б,
кім. 1. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 17
листопада 2017р. з 08 години 40 хвилин до 08 години 55 хвилин за міс-
цем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Для реєстра-
ції акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу,
представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу і довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 13 листопада
2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи Загальних
зборів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для

голосування на загальних зборах.

4. Про затвердження звіту Комісії з припинення Товариства.
5. Про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "Фінінвестгруп".
6. Про затвердження передавального акту Товариства, призначення

осіб для підписання передавального акту Акціонерного товариства та
визначення порядку передачі майна Товариства правонаступнику.

7. Про затвердження рішення щодо запропонованих органів управлін-
ня товариства - правонаступника та визначення уповноваженої особи на
підписання установчих документів правонаступника (Статуту правонас-
тупника).

8. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "Компанія Фінінвестгруп".

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го позачергових Загальних зборів акціонерів до 17 листопада 2017 року
(включно) за місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, вул. Бастіонна,
15 Б, каб. 1, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої пе-
рерви з 13.00 год. до 14.00 год.), за попередньою домовленістю з відпо-
відальною особою, а в день проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за оз-
найомлення акціонерів з документами - Мартовицький П.О, телефон для
довідок: +38 (068) 881-44-30. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://31305397.smida.gov.ua/ 

Голова комісії з припинення

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 товари-

ство "ОТП БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, мiсто Київ, вул. Жилян-

ська, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс 0444900564; 0444900501
5. Електронна поштова адреса Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/
reports-ssmnk.php

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

II. Текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» 
№ 76 від 30.10.2017р.), що відбулися 30 жовтня 2017 року, затвердже-
но рішення про припинення повноважень пана Жолта Віланда (пас-
порт серії BH номер 6070297, виданий Центральним управлінням 
електронної державної служби Угорщини 02.09.2016 р.) в якості члена 
Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та пані Кристини Ковач (паспорт се-
рії BB номер 1068208, виданий Центральним управлінням електро-
нної державної служби Угорщини 29.01.2009р.) в якості члена Нагля-
дової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). 

Зазначені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не 
володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
мають. Пан Жолт Віланд обіймав посаду члена Наглядової ради АТ 
«ОТП БАНК» з 11.04.2014р. Пані Кристина Ковач обіймала посаду 
члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з 08.07.2015р.

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «ОТП БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП 
БАНК» № 76 вiд 30.10.2017р.), що вiдбулися 30 жовтня 2017 року, за-
тверджено рiшення про обрання (призначення) пана Габора Iлльєша 
(паспорт серiї BD номер 4698835, виданий Центральним управлiнням 
електронної державної служби Угорщини 27.02.2013 р.) на посаду 
члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на строк до дати проведення 
рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2018 роцi. Пан Габор Iлльєш є 
представником акцiонера ВАТ ОТП Банк (Угорщина). 

Зазначена особа часткою у Статутному капiталi АТ «ОТП БАНК» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. До призначення пан Габор Iлльєш обiймав посаду Директора з 
розвитку бiзнесу в компанiї JET-SOL Kft. (2013 – 2015рр.), Менеджера 
з операцiйної дiяльностi ВАТ ОТП Банк (Угорщина) з 2016р. i до 
сьогоднi.

Крiм того, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана 
Акоша Ференца Тiса-Папп (посвiдчення особи № 477308 KA, видане 
Реєстрацiйним органом, м. Будапешт 28.05.2009 р.) на посаду члена 
Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) на строк до дати про-
ведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2018 роцi. 

Зазначена особа часткою у Статутному капiталi АТ «ОТП БАНК» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. До призначення пан Акош Ференц Тiса-Папп обiймав посаду на-
чальника пiдроздiлу Корпоративного права та права ринкiв капiталу 
ВАТ ОТП Банк (Угорщина) з 2015 року i до сьогоднi та члена Наглядо-
вої ради ОТП Факторинг АТ (Угорщина) з 2014 року по теперiшнiй 
час.

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 Тамаш Хак-Ковач

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.10.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “оТП БАНК”
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рiшення про розмiщення
цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiта-
лу.

Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-

ревищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв та-
ке рішення: 27 жовтня 2017 року, наглядова рада ПрАТ "Торговий дім "Гід-
росила", протокол №14 від 27.10.2017 року.

Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: Іменні від-
соткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "D" та "E"; 30 000 (тридцять
тисяч) штук; номінальна вартість 1 (однієї) облігації: 1 000 (одна тисяча)
гривень; 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; спосіб їх розміщення -
приватний. Зокрема: серiя "D": кiлькiсть облiгацiй - 15 000 (п'ятнадцять ти-
сяч) штук, загальна номiнальна вартiсть облiгацiй - 15 000 000 (п'ятнадцять
мільйонів) гривень, термiн обiгу облiгацiй - до 15 січня 2028 року (включ-
но); серiя "E": кiлькiсть облiгацiй - 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук, загаль-
на номiнальна вартiсть облiгацiй - 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гри-
вень, термiн обiгу облiгацiй - до04 квітня 2028 року (включно).

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку
вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітен-
та, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на да-
ту прийняття цього рішення, складає 6100 відсотків.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
міщуються: купувати та продавати облігації у емітента та учасників приват-
ного розміщення, перелік яких визначений у проспекті емісії облігацій; от-
римувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій у кінці кожного відсоткового періоду; отримати номіналь-
ну вартості облігацій при настанні строку їх погашення або викупу обліга-
цій емітентом; подавати облігації емітенту для викупу згідно з умовами
проспекту емісії облігацій ПрАТ "Торговий дім "Гідросила"; здійснювати з
облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству Укра-
їни; отримати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію за-

реєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких
змін); інші права власників облігацій, визначені чинним законодавством Ук-
раїни та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів - оплата за облiгацiї здiйснюється вiдпо-
вiдно до укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй у нацiональнiй ва-
лютi України - гривнi - шляхом перерахування вартостi облiгацiй на поточ-
ний рахунок Емiтента.

Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих
коштів: Кошти, які будуть отримані вiд розмiщення iменних вiдсоткових
звичайних (незабезпечених) облiгацiй, планується направити на на пога-
шення частини кредиторської заборгованості ПрАТ "Торговий дім "Гідроси-
ла" перед виробниками гідравлічного та пневматичного устатковання (у.т.ч.
гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем) за придбані насо-
си шестеренні, аксіально-поршневі машини та запчастин до аксіально-
поршневих машин (50%) та на придбання насосів шестеренних, гідророз-
подільників, гідроциліндрів, рукавів високого тиску, аксіально-поршневих
машин та запчастин до аксіально-поршневих машин у виробників гідрав-
лічного та пневматичного устатковання (у.т.ч. гідравлічних силових машин
і компонентів гідросистем) з наступною їх реалізацією в Україні та закордо-
ном (50%), з метою розширення можливостей у здійсненні своєї господарс-
ької діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану Товариства.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прий-
няв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних
паперів емітента, якими вони володіють: Штутман Павло Леонідович (голо-
ва наглядової ради) - 0 штук; Стонога Валентин Михайлович (член нагля-
дової ради)  - 0 штук; Попов Михайло Іванович (член наглядової ради) -
8500 простих іменних акцій (17%).

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація
цінних паперів не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Емітент самос-
тійно розміщує іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "D"
та серії "E". Запланована процентна ставка іменних відсоткових звичайних
(незабезпечених) облігацій серії "D" та серії "E": 25 % річних. Емітент зо-
бов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій
для формування статутного капіталу емітента, а також не використання
коштів для покриття збитків від господарської діяльності.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови прав-
ління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНІНВЕСТГРУП" 

код за ЄДРПОУ: 31305397 (надалі - Товариство), місцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Бастіонна,15, повідомляє про проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 листопада  2017
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шамрила, 5 Б,
кім. 1. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 17
листопада 2017р. з 08 години 40 хвилин до 08 години 55 хвилин за міс-
цем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Для реєстра-
ції акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу,
представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу і довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 13 листопада
2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи Загальних
зборів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для

голосування на загальних зборах.

4. Про затвердження звіту Комісії з припинення Товариства.
5. Про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "Фінінвестгруп".
6. Про затвердження передавального акту Товариства, призначення

осіб для підписання передавального акту Акціонерного товариства та
визначення порядку передачі майна Товариства правонаступнику.

7. Про затвердження рішення щодо запропонованих органів управлін-
ня товариства - правонаступника та визначення уповноваженої особи на
підписання установчих документів правонаступника (Статуту правонас-
тупника).

8. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "Компанія Фінінвестгруп".

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го позачергових Загальних зборів акціонерів до 17 листопада 2017 року
(включно) за місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, вул. Бастіонна,
15 Б, каб. 1, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої пе-
рерви з 13.00 год. до 14.00 год.), за попередньою домовленістю з відпо-
відальною особою, а в день проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за оз-
найомлення акціонерів з документами - Мартовицький П.О, телефон для
довідок: +38 (068) 881-44-30. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://31305397.smida.gov.ua/ 

Голова комісії з припинення

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50

Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість.

ІІ. Текст повідомлення
I. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 27 жовтня 2017 року (прото-
кол засідання №530), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по
тексту - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; місцезнаход-
ження: вул. Винокурова, 4, м. Дніпро, Україна, 49051).

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради
Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", член Наг-
лядової ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №311141686 від

25.12.2014р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості
Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом
яких є поставка чорного вторинного металу. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 279 813,02 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 2,336%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

2) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору купівлі-продажу
№638160102 від 20.01.2016р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця,
предметом яких є купівля-продаж брухту легованих марок сталі і чавуну. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 256,25 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,010%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

3) договір про переведення боргу №333/580160637 від 20.04.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 128 316,68 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 1,071%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

4) договір про переведення боргу №452/580160788 від 02.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,

ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 117 566,53 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,981%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

5) договір про переведення боргу №503/580160847 від 14.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,311%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основних договорів. 

6) договір про переведення боргу №527/580160869 від 23.06.2016р., ук-
ладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'яза-
ної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із До-
говору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,651%.

Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язу-
ється виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору. 

ІІ. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 27 жовтня 2017 року (про-
токол засідання №530) прийнято рiшення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний
номер CH-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900
Paradiso, Switzerland).

Ознаки заiнтересованостi: KLW-WHEELCO S.A. є афілійованою особою
акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій То-
вариства;  є юридичною особою, у якій член Ради Директорів Морозов Д.В.
займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною
правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №653131428 від

15.07.2013р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості
Продавця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Покупця, предметом яких є ку-
півля продаж металопродукції.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 028,83 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,009%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

2) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту
№21974/553151270 від 09.09.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця,
предметом яких є  купівля-продаж продукції.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
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правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 076,33 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,042%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

3) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151250 від
16.02.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж металообробного обладнання, виконання монтажних і пуско-на-
лагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 64 533,22 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,539%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000. 

4) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151502 від
20.11.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж транспортної системи стенду контролю якості "Південь" з систе-
мою архівації, виконання монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 441,42 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,104%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

5) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151603 від
15.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж металообробного обладнання, виконання монтажних і пуско-на-
лагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 42 578,23 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,355%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000. 

6) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151674 від
21.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж маніпуляторів МН 90 Р 2000, виконання монтажних і пуско-на-
лагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 30 916,70 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,258%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

7) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151589 від
10.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж балансувального верстату СМТ-750 FW, виконання монтажних
і пуско-налагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 7 718,44 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,064%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000. 

8) контракт №570160715 від 10.05.2016р., укладений між ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця,
предметом якого є купівля-продаж металообробного обладнання, виконан-
ня монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 20 543,03 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,171%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

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

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

Голова Правління Є.М.Копаєв 
30.10.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рiшення про розмiщення
цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiта-
лу.

Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-

ревищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв та-
ке рішення: 27 жовтня 2017 року, наглядова рада ПрАТ "Торговий дім "Гід-
росила", протокол №14 від 27.10.2017 року.

Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: Іменні від-
соткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "D" та "E"; 30 000 (тридцять
тисяч) штук; номінальна вартість 1 (однієї) облігації: 1 000 (одна тисяча)
гривень; 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; спосіб їх розміщення -
приватний. Зокрема: серiя "D": кiлькiсть облiгацiй - 15 000 (п'ятнадцять ти-
сяч) штук, загальна номiнальна вартiсть облiгацiй - 15 000 000 (п'ятнадцять
мільйонів) гривень, термiн обiгу облiгацiй - до 15 січня 2028 року (включ-
но); серiя "E": кiлькiсть облiгацiй - 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук, загаль-
на номiнальна вартiсть облiгацiй - 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гри-
вень, термiн обiгу облiгацiй - до04 квітня 2028 року (включно).

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку
вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітен-
та, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на да-
ту прийняття цього рішення, складає 6100 відсотків.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
міщуються: купувати та продавати облігації у емітента та учасників приват-
ного розміщення, перелік яких визначений у проспекті емісії облігацій; от-
римувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій у кінці кожного відсоткового періоду; отримати номіналь-
ну вартості облігацій при настанні строку їх погашення або викупу обліга-
цій емітентом; подавати облігації емітенту для викупу згідно з умовами
проспекту емісії облігацій ПрАТ "Торговий дім "Гідросила"; здійснювати з
облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству Укра-
їни; отримати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію за-

реєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких
змін); інші права власників облігацій, визначені чинним законодавством Ук-
раїни та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів - оплата за облiгацiї здiйснюється вiдпо-
вiдно до укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй у нацiональнiй ва-
лютi України - гривнi - шляхом перерахування вартостi облiгацiй на поточ-
ний рахунок Емiтента.

Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих
коштів: Кошти, які будуть отримані вiд розмiщення iменних вiдсоткових
звичайних (незабезпечених) облiгацiй, планується направити на на пога-
шення частини кредиторської заборгованості ПрАТ "Торговий дім "Гідроси-
ла" перед виробниками гідравлічного та пневматичного устатковання (у.т.ч.
гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем) за придбані насо-
си шестеренні, аксіально-поршневі машини та запчастин до аксіально-
поршневих машин (50%) та на придбання насосів шестеренних, гідророз-
подільників, гідроциліндрів, рукавів високого тиску, аксіально-поршневих
машин та запчастин до аксіально-поршневих машин у виробників гідрав-
лічного та пневматичного устатковання (у.т.ч. гідравлічних силових машин
і компонентів гідросистем) з наступною їх реалізацією в Україні та закордо-
ном (50%), з метою розширення можливостей у здійсненні своєї господарс-
ької діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану Товариства.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прий-
няв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних
паперів емітента, якими вони володіють: Штутман Павло Леонідович (голо-
ва наглядової ради) - 0 штук; Стонога Валентин Михайлович (член нагля-
дової ради)  - 0 штук; Попов Михайло Іванович (член наглядової ради) -
8500 простих іменних акцій (17%).

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація
цінних паперів не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Емітент самос-
тійно розміщує іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "D"
та серії "E". Запланована процентна ставка іменних відсоткових звичайних
(незабезпечених) облігацій серії "D" та серії "E": 25 % річних. Емітент зо-
бов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій
для формування статутного капіталу емітента, а також не використання
коштів для покриття збитків від господарської діяльності.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови прав-
ління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНІНВЕСТГРУП" 

код за ЄДРПОУ: 31305397 (надалі - Товариство), місцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Бастіонна,15, повідомляє про проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 листопада  2017
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шамрила, 5 Б,
кім. 1. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 17
листопада 2017р. з 08 години 40 хвилин до 08 години 55 хвилин за міс-
цем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Для реєстра-
ції акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу,
представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу і довіреність,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах
акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 13 листопада
2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи Загальних
зборів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для

голосування на загальних зборах.

4. Про затвердження звіту Комісії з припинення Товариства.
5. Про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "Фінінвестгруп".
6. Про затвердження передавального акту Товариства, призначення

осіб для підписання передавального акту Акціонерного товариства та
визначення порядку передачі майна Товариства правонаступнику.

7. Про затвердження рішення щодо запропонованих органів управлін-
ня товариства - правонаступника та визначення уповноваженої особи на
підписання установчих документів правонаступника (Статуту правонас-
тупника).

8. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "Компанія Фінінвестгруп".

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го позачергових Загальних зборів акціонерів до 17 листопада 2017 року
(включно) за місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, вул. Бастіонна,
15 Б, каб. 1, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої пе-
рерви з 13.00 год. до 14.00 год.), за попередньою домовленістю з відпо-
відальною особою, а в день проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за оз-
найомлення акціонерів з документами - Мартовицький П.О, телефон для
довідок: +38 (068) 881-44-30. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: http://31305397.smida.gov.ua/ 

Голова комісії з припинення
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правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 076,33 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,042%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

3) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151250 від
16.02.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж металообробного обладнання, виконання монтажних і пуско-на-
лагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 64 533,22 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,539%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000. 

4) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151502 від
20.11.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж транспортної системи стенду контролю якості "Південь" з систе-
мою архівації, виконання монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 441,42 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,104%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

5) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151603 від
15.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж металообробного обладнання, виконання монтажних і пуско-на-
лагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 42 578,23 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,355%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000. 

6) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151674 від
21.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж маніпуляторів МН 90 Р 2000, виконання монтажних і пуско-на-
лагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 30 916,70 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,258%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

7) додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №570151589 від
10.12.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості По-
купця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є купів-
ля-продаж балансувального верстату СМТ-750 FW, виконання монтажних
і пуско-налагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 7 718,44 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,064%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000. 

8) контракт №570160715 від 10.05.2016р., укладений між ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця,
предметом якого є купівля-продаж металообробного обладнання, виконан-
ня монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 20 543,03 тис.грн. без
урахування ПДВ.

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 11 980 103 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,171%.

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.

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

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

Голова Правління Є.М.Копаєв 
30.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі - То-
вариство або Емітент) 27.10.2017 року прийнято рішення (Протокол №
1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадових осіб емітента, а са-
ме про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Паліво-
да Антона Олеговича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Ревізійної
комісії Пашинського Ростислава Богдановича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Ревізійної
комісії Маціпура Андрія Васильовича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень Голови та члена
Наглядової ради Яцкевич В'ячеслава Юрійовича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0,000009 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Наглядової
ради Буркатовської Олени Станіславівни.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Наглядової
ради Базилєвич Ігоря Андрійовича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято
рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Наглядової
ради Громової Катерини Святославівни.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Наглядової
ради Агаркова Євгенія Юрійовича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Наглядової
ради Гнатюк Олександра Віталійовича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про припинення повноважень члена Наглядової
ради Лахно Вадима Сергійовича.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді - з
15.09.2015 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про обрання членом Наглядової ради Степанен-
ко Віталія Васильовича. 

Степаненко В.В. є представником акціонера ОПТІМУСАГРО ХОЛДІНГ
ЛТД.

Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Зас-

тупник директора, Заступник директора з питань безпеки, Заступник Керу-
ючого з питань безпеки, Директор Департаменту безпеки.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в
статутному капіталі емітента - 0 %.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про обрання членом Наглядової ради Макєєвої
Ірини Володимирівни. 

Макєєва І.В. є представником акціонера ОПТІМУСАГРО ХОЛДІНГ ЛТД.
Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Ди-

ректор.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в

статутному капіталі емітента - 0 %.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.10.2017 року прийнято

рішення (протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме про обрання членом Наглядової ради Волик Ана-
толія Олександровича.

Волик А.О. є представником акціонера ОПТІМУСАГРО ХОЛДІНГ ЛТД.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
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Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-

ник з організаційних питань та кадрової політики.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в

статутному капіталі емітента - 0,000009 %.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Наглядовою радою Товариства 27.10.2017 року прийнято рішення (про-

токол № 6 від 27.10.2017 року) про обрання Волик Анатолія Олександро-
вича Головою Наглядової ради.

Волик А.О. є представником акціонера ОПТІМУСАГРО ХОЛДІНГ ЛТД.
Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-
ник з організаційних питань та кадрової політики.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє особа в ста-
тутному капіталі емітента - 0,000009 %.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни 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. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗА-
ВОД" (надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол №
1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої згоди на вчинення
значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і
обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про
відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб - вартість
кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн.
(сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 750 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 139,47 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по придбанню Товариством оборотних засобів, вклю-
чаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини,
обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не
повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів
гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 250 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-

ках) - 46,49 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства  прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування
третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копій-
ок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 600 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 111,58 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користуван-
ня третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати су-
му, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00
копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 400 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 74,38 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
ПАТ «ІдЕЯ БАНК»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ідея 

Банк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 79008, Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, факс: 

(032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
2. Текст повідомлення:

31 жовтня 2017 р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 
(протокол №58) припинено повноваження Спостережної ради Банку: 

• Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), громадянин Республіки Польща. 
Паспорт EJ №9353009 виданий Воєводою Мазовєцким /1/ 26 серпня 2015 р. 
Перебував на посаді Голови Спостережної ради Банку з 14 квітня 2017 року. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

• Якуб Мальскі (Jakub Malski) громадянин Республіки Польща. Паспорт 
АТ №0695689, виданий Воєводою Дольношльонским /1/ 25 січня 2008 р. 
Перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку з 14 квітня 2017 року. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

• Кшиштоф Фльорчак (Krzysztof Florczak), громадянин Республіки Поль-
ща. Паспорт ЕК 8095358, виданий Воєводою Мазовєцким /1/ 27 квітня 2016р. 
Перебував на посаді Члена Спостережної ради Банку з 14 квітня 2017 року. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

• Юлія Чубак (Julia Czubak), громадянка Республіки Польща. Паспорт ЕВ 
№6374764 виданий Воєводою Малопольським /1/ 20 жовтня 2010 року. 
Перебувала на посаді Члена Спостережної ради Банку з 14 квітня 2017 року. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Незалежний член Спостережної Ради.

• Гасич Ярослава Русланівна, громадянка України. Паспорт ЕС №539812 

виданий Армянським МВ ГУ МВС України в Криму 30.01.1998 р. Перебувала на 
посаді Члена Спостережної ради Банку з 14 квітня 2017 року.Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

та обрано Спостережну раду Банку в наступному складі:
• Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), громадянин Республіки Польща. 

Паспорт EJ №9353009 виданий Воєводою Мазовєцким /1/ 26 серпня 2015 р. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Знову обраний до складу Спостережної ради 
Головою Спостережної ради. Працює Головою Правління Гетін Холдінг С.А. 
(Польща); Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

• Кшиштоф Ярослав Бєлєцкі (Krzysztof Jarosław Bielecki), громадянин 
Республіки Польща; Паспорт EA 5642733, виданий Консулом РП в Гаазі 
18.03.2010 року.Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Вперше обраний членом 
Спостережної ради. Працює Першим Заступником Голови Правління Гетін 
Холдінг С.А. (Польща); Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

• Якуб Мальскі (Jakub Malski) громадянин Республіки Польща. Паспорт 
АТ №0695689, виданий Воєводою Дольношльонским /1/ 25 січня 2008 р. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Знову обраний членом Спостережної ради. 
Працює радником Правління Гетін Холдінг С.А. (Польща); Представник 
акціонера Гетін Холдінг С.А.

• Юлія Чубак (Julia Czubak), громадянка Республіки Польща. Паспорт ЕВ 
№6374764 виданий Воєводою Малопольським /1/ 20 жовтня 2010 року. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Знову обрана незалежним членом Спостережної ради;

• Гасич Ярослава Русланівна, громадянка України. Паспорт ЕС №539812 
виданий Армянським МВ ГУ МВС України в Криму 30.01.1998 р. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Знову обрана незалежним членом Спостережної ради.

Термін повноважень складу Спостережної ради до чергових річних За-
гальних зборів акціонерів.

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. Голова Правління м. В. Власенко

31.10.2017 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №288 вiд 27.10.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, а саме:

укладення Договору №1Р-7048 вiд 27.10.2017 про реструктуризацiю 
заборгованостi мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ». 
Предмет Договору: в порядку та на умовах, визначених цим Договором, 
Кредитор (ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ») та Боржник (ПАТ «СУМИХIМПРОМ») 
домовились про розстрочення погашення заборгованостi у виглядi основ-
ного боргу (надалi – реструктуризацiя»), що виникла у Боржника перед 
Кредитором за Договором №ТП-ПР-7048/2013 на постачання природного 
газу за регульованим тарифом вiд 20.12.2012 року (на постачання при-
родного газу для потреб непобутових споживачiв) та додатковими угода-
ми №№1-13 до нього. Загальна сума основного боргу складає  
219 601,35926 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 20,0217 %. 

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 Нiкiтiн дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.31
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “СУмИХIмПРом”

Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-

ник з організаційних питань та кадрової політики.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в

статутному капіталі емітента - 0,000009 %.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Наглядовою радою Товариства 27.10.2017 року прийнято рішення (про-

токол № 6 від 27.10.2017 року) про обрання Волик Анатолія Олександро-
вича Головою Наглядової ради.

Волик А.О. є представником акціонера ОПТІМУСАГРО ХОЛДІНГ ЛТД.
Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-
ник з організаційних питань та кадрової політики.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє особа в ста-
тутному капіталі емітента - 0,000009 %.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни 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. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗА-
ВОД" (надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол №
1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої згоди на вчинення
значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і
обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про
відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб - вартість
кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн.
(сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 750 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 139,47 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по придбанню Товариством оборотних засобів, вклю-
чаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини,
обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не
повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів
гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 250 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-

ках) - 46,49 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства  прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування
третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копій-
ок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 600 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 111,58 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користуван-
ня третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати су-
му, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00
копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 400 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 74,38 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.
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Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-

ник з організаційних питань та кадрової політики.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в

статутному капіталі емітента - 0,000009 %.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Наглядовою радою Товариства 27.10.2017 року прийнято рішення (про-

токол № 6 від 27.10.2017 року) про обрання Волик Анатолія Олександро-
вича Головою Наглядової ради.

Волик А.О. є представником акціонера ОПТІМУСАГРО ХОЛДІНГ ЛТД.
Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-
ник з організаційних питань та кадрової політики.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє особа в ста-
тутному капіталі емітента - 0,000009 %.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни 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. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗА-
ВОД" (надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол №
1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої згоди на вчинення
значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і
обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про
відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб - вартість
кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн.
(сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 750 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 139,47 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по придбанню Товариством оборотних засобів, вклю-
чаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини,
обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не
повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів
гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 250 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-

ках) - 46,49 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства  прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування
третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копій-
ок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 600 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 111,58 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користуван-
ня третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати су-
му, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00
копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 400 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 74,38 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ «РАССВЕТ»
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«РАССВЕТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13626540
3. Місцезнаходження: 69059, м.Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-787-69-02, 061-787-69-00
5. Електронна поштова адреса:  bvv@rassvet.zp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:  www.rassvet.pat.ua 
7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість

ІІ. Текст повідомлення
30.10.2017р. Наглядова рада ПАТ «РАССВЕТ» (далi – емiтент) прийня-

ла рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яко-
го є заiнтересованiсть. Сума коштiв, що є предметом правочину: 600 тис.
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 29275 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 2,05%. Предмет правочину: отримання 
безвiдсоткової зворотної позики. Особа, заiнтересована у вчиненнi право-
чину: позикодавець – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Запорiзький домобудiвний комбiнат» (69123, м.Запорiжжя, вул. Георгiя 

Сапожнiкова, 12, ЄДРПОУ 38626293). Ознака заiнтересованостi: стороною 
правочину є юридична особа, афiлiйована до посадових осiб та акцiонерiв 
емiтента (п.п.1,2 п.2 та п.п.1 п.3 ст.71 Закону України «Про акцiонернi това-
риства»). Iншi iстотнi умови правочину: позику отримано термiном до 
26.04.2018р. Емiтент має право на дострокове повернення позики.

30.10.2017р. Наглядова рада ПАТ «РАССВЕТ» (далi – емiтент) прийня-
ла рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення яко-
го є заiнтересованiсть. Сума коштiв, що є предметом правочину: 2000 тис.
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 29275 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi:6,83%. Предмет правочину: отримання 
безвiдсоткової зворотної позики. Особа, заiнтересована у вчиненнi право-
чину: позикодавець – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Iнвестицiйна будiвельна компанiя «Рассвет» (02002, м. Київ, вул. Євгена 
Сверстюка, буд.11, корпус Ж, офiс 504, ЄДРПОУ 41044919). Ознака 
заiнтересованостi: стороною правочину є юридична особа, афiлiйована до 
посадових осiб та акцiонерiв емiтента (п.п.1,2 п.2 та п.п.1 п.3 ст.71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства»). Iншi iстотнi умови правочину: позику 
отримано термiном до 25.10.2018р. Емiтент має право на дострокове по-
вернення позики.

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

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

2. Г енеральний директор ПАТ «Рассвет» Лукшин В.І., 31.10.2017р.

Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-

ник з організаційних питань та кадрової політики.
Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє така особа в

статутному капіталі емітента - 0,000009 %.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Наглядовою радою Товариства 27.10.2017 року прийнято рішення (про-

токол № 6 від 27.10.2017 року) про обрання Волик Анатолія Олександро-
вича Головою Наглядової ради.

Волик А.О. є представником акціонера ОПТІМУСАГРО ХОЛДІНГ ЛТД.
Строк на який обрано особу - 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - рад-
ник з організаційних питань та кадрової політики.

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка якою володіє особа в ста-
тутному капіталі емітента - 0,000009 %.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни 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. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 40294302
3. Місцезнаходження: 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 061-766-44-16, 061-766-42-12
5. Електронна поштова адреса: i.yevsukova@optimus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗА-
ВОД" (надалі - Товариство або Емітент) прийнято Рішення (Протокол №
1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої згоди на вчинення
значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і
обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про
відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб - вартість
кожного правочину не повинна перевищувати суму 750 000 000,00 грн.
(сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 750 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 139,47 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по придбанню Товариством оборотних засобів, вклю-
чаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини,
обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не
повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів
гривень 00 копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 250 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-

ках) - 46,49 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства  прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування
третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквівалентну 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копій-
ок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 600 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 111,58 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.
27.10.2017 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято Рі-

шення (Протокол № 1/2017 від 27.10.2017 року) про надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - гос-
подарські правочини по розпорядженню основними засобами Товариства,
що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користуван-
ня третіх осіб), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати су-
му, еквівалентну 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00
копійок).

Гранична сукупність вартості правочинів - 400 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 537 748 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсто-
ках) - 74,38 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 10 619 742 штуки.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних

зборах - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10 619 587 штук.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.

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

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

2. Голова Правління Закерничний А.В.
30.10.2017 р.
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особлива інформація ПАТ «Виробниче підприємство «Украгро-
житлопобутбуд» (код ЄдРПоУ 19256512; адреса: 01034 м. Київ вул. 
Володимирська, 23-Б; тел. 044-5812703; E-mail office@legalista.com.
ua) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.10.2017р( Про-
токол №1 від 31.10.2017р.) та Статуту Товариства у зв'язку із закін-
ченням терміну повноважень припинено повноваження з 
31.10.2017р: 

Голови Наглядової ради Михайловської Наталії Анатоліївни., яка не 
має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%) та перебувала на 
даній посаді з 18.03.2014р . та членів Наглядової ради: Молокова Петра 
Андрійовича, який не має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 
0%) та перебував на даній посаді з 18.03.2014р .; Кіпермана Владислава 
Юрійовича, який не має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 
0%) та перебував на даній посаді з 18.03.2014р.; Солоніка Артема Євге-
нійовича, який не має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%) 
та перебував на даній посаді з 18.03.2014р.; Дробушевської Юлії Андріїв-
ни, яка не має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%) та пе-
ребувала на даній посаді з 18.03.2014р.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.10.2017 ( Про-
токол № 1 від 31.10.2017р.) та Статуту Товариства призначені з 
31.10.2017р. на 3 -річний термін :

член Наглядової ради: Кіперман Владислав Юрійович, не має частки 
у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), попередня посада та місце 
роботи- директор, ТОВ «ІНМАЙЛ» Є представником акціонера.

член Наглядової ради: Михайловська Наталія Анатоліївна, не має 
частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), попередня посада та 
місце роботи- юрист, ТОВ «ЮК «ЛЕГАЛІСТА». Є представником акціоне-
ра.

член Наглядової ради: Дробушевська Юлія Андріївна, не має частки у 
статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), попередня посада та місце 
роботи- юрисконсульт, ТОВ «СІДЕА». Є представником акціонера.

Згідно рішення засідання Наглядової ради Товариства від 
31.10.2017р.та Статуту Товариства призначена на 3 -річний термін 
Головою Наглядової ради Михайловська Наталія Анатоліївна з 
31.10.2014р. не має частки у статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%), 
попередня посада та місце роботи - юрист, ТОВ «ЮК «ЛЕГАЛІСТА». Є 
представником акціонера.

Всі вказані посадові особи не мають частки в статутному капіталі, не 
мають судимостей за посадові та корисливі злочини, не дали згоди на 
розкриття паспортних даних. 

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.10.2017р( Про-
токол № 1 від 31.10.2017р.) та Статуту Товариства у зв'язку із скасу-
ванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія» припине-
но повноваження з 31.10.2017р: 

Голова Ревізійної комісії Якименко Ірина Іванівна, яка не має частки у 
статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%) та перебувала на даній посаді з 
06.07.2012р. У зв'язку із скасуванням призначення на цю посаду не було.

член Ревізійної комісії Якименко Дарія Ігорівна, яка не має частки у 
статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%) та перебувала на даній посаді 
з 06.07.2012р.У зв'язку із скасуванням призначення на цю посаду не 
було.

член Ревізійної комісії Діденко Олена Юріївна, яка не має частки у 
статутному капіталі Емітента (0 акцій, 0%) та перебувала на даній посаді 
з 06.07.2012р.У зв'язку із скасуванням призначення на цю посаду не 
було.

Всі вказані посадові особи не мають судимостей за посадові та корис-
ливі злочини, не дали згоди на розкриття паспортних даних. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
особлива інформація ПАТ «Виробниче підприємство «Украгрожит-

лопобутбуд» (код ЄдРПоУ 19256512; адреса: 01034 м. Київ вул. Воло-
димирська, 23-Б; тел. 044-5812703; E-mail office@legalista.com.ua).
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів: 31.10.2017р. Відповідно до Статуту Товари-
ства та рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Виробниче 
підприємство «Украгрожитлопобутбуд» від 31.10.2017р.:

З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Това-
риства, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його 
поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господар-
ських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме правочинів, 
направлених на отримання Товариством грошових коштів від передачі 
майна Товариства в оренду, – граничною сукупною вартістю правочинів 
15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Значні правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчи-
няються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, 
їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після 
підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 

Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 року з дати 
проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчи-
нення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови 
одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випад-
ках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного 
рішення загальних зборів акціонерів. 

Протягом 1 року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій 
раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або пос-
луг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсо-
тків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно 
Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Гранична сукупність вартості правочинів 15000 тис. грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: 15000 тис. грн.,

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 4189 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 358,08069 %.

Загальна кількість голосуючих акцій 2 682 270 (два мільйона 
шістсот вісімдесят дві тисячі двісті сімдесят) штук; кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  
2 682 270 (два мільйона шістсот вісімдесят дві тисячі двісті сімде-
сят) штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення 2 682 270 (два мільйона шістсот вісімдесят дві тисячі 
двісті сімдесят) штук; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» прий няття рішення 0.

ПАТ «ВИРоБНИЧЕ ПІдПРИЄмСТВо «УКРАГРоЖИТЛоПоБУТБУд»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ЗАВод моЛоЧНої КИСЛоТИ»

(код за ЄДРПОУ 00382119, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрун-
зе (Кирилівська), буд. 53) повідомляє про скликання позачергових Загаль-
них зборів акціонерів 04 грудня 2017р. о 11 год. 00 хв. за адресою: 04080, 
м. Київ, вул. фрунзе (Кирилівська), буд. 53, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних 
Загальних зборах акціонерів – 28 листопада 2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

2. Про зміну типа та найменування з ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛО-
ТИ» на ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

3. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції.

4. Уповноваження особи на підписання та державної реїстрації нової 
редакції Статуту товариства

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: 04080, м. Київ, 
вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, у кабінеті Генерального директора, кож-
ного робочого дня з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://zmk.pat.ua. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів прий-
маються в письмовій формі за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кири-
лівська), буд. 53, бухгалтерія.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвід-
чує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у 
Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Телефони для до-
відок : (044) 482-47-48.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор  Левицький олександр Петрович
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №287 вiд 27.10.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №14 вiд 27.10.2017 про призупинення до 
Договору №ТП-ПР-7048/2013 на постачання природного газу за регульова-
ним тарифом вiд 20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб 
непобутових споживачiв) мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СУМИГАЗ 
ЗБУТ» про призупинення Договору №ТП-ПР-7048/2013 на постачання при-
родного газу за регульованим тарифом вiд 20.12.2012 (на постачання при-
родного газу для потреб непобутових споживачiв). Загальна вартiсть До-
говору №ТП-ПР-7048/2013 на постачання природного газу за регульованим 
тарифом вiд 20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб не по-
бутових споживачiв) орiєнтовно складає 2935276,6324 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 268%. 

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 Нiкiтiн дмитро Васильович

Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2017.10.30

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “СУмИХIмПРом”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
Науково-дослiдний та проектний 
iнститут по збагаченню та 
агломерацiї руд чорних металiв 
"Механобрчормет"

2. Код за ЄДРПОУ 04689352
3. Місцезнаходження 50086 м. Кривий Рiг 

вул. Телевiзiйна, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056-440-59-17

5. Електронна поштова адреса mekhanobr@riad.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про звiльнення корпоративного секретаря ПАТ НДПI «Механ-

обрчормет» Iосiпової Лариси Олександрiвни прийняте 30.10.2017 р. На-
казом про припинення трудового договору ПАТ НДПI «Механобрчормет» 
№ 335 . Пiдстава звiльнення — заява Iосiпової Л.О. (за власним бажан-
ням ч. 3 ст. 38 КЗпП України). Перебувала на посадi корпоративного се-
кретаря з 14.03.2016 р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано. На посаду замiсть звiльненої особи 
нiкого не призначено.

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 фортуна Вадим олександрович
В.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.31
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо НАУКоВо-доСЛIдНИй ТА ПРоЕКТНИй IНСТИТУТ 
По ЗБАГАЧЕННю ТА АГЛомЕРАцIї РУд ЧоРНИХ мЕТАЛIВ “мЕХАНоБРЧоРмЕТ”

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00382651)

1. Приватне акціонерне товариство «миргородський завод мі-
неральних вод» повідомляє, що 21 листопада 2017 року о 10-00 год., 
за адресою: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 
буд. 1, актовий зал, відбудуться позачергові загальні збори акціоне-
рів. Загальні збори проводяться у відповідності до п.5 ст.47  
ЗУ «Про акціонерні товариства».

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
21.11.2017 року о 08:45 год. за місцем проведення зборів. Час закін-
чення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
21.11.2017 року о 09:45 год..

3. Дата складання переліку акціонерів для участі у загальних збо-
рах — 15 листопада 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної ко-
місії.

2. Обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та 

затвердження порядку голосування на загальних зборах.

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2015 рік та виплату 
дивідендів.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2016 рік та виплату 
дивідендів.

6. Припинення повноважень членів лічильної комісії.
5. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами (документами) 

під час підготовки до загальних зборів акціонерів, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою товариства: 
37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 202 з 
11-00 до 16-00 у робочі дні. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Сіряк Олександр Олегович, телефон 
(05355) 4-36-74.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://www.mzmv.com.ua/ .

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 
номері 207 від 01 листопада 2017 року Бюлетень «Відомості 
НКЦПФР».

Генеральний директор ПрАТ «Миргородський завод мінеральних 
вод» Кряжев Костянтин Юрійович підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«мИРГоРодСЬКИй ЗАВод мІНЕРАЛЬНИХ Вод»
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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 

«Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»
2. Код за ЄДРПОУ: 14183323
3. Місцезнаходження: 04112 місто Київ, вул. І.Сікорського 8, офіс 20
4. Міжміський код, телефон та факс: +380444534200, +380444534200
5. Електронна поштова адреса: dnepr@sgem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітен-
та про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення 
26.10.2017 р. загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпро-СГЕМ» (Про-

токол № 28 від 26.10.17 р.) прийнято рішення про припинення філій това-
риства. Причини прийняття рішення: вiдсутнiсть дiяльностi з моменту ство-
рення, недоцiльнiсть iснування. 1. Припинено Канівську філію 
ПАТ «Дніпро-СГЕМ»(без права юридичної особи), місцезнаходження - 
м.Канів, вул.Леніна 182, код ЄДРПОУ 37817192. Філія не виконувала функ-
цій з моменту створення. 2. Припинено Новодністровську філію ПАТ «Дніпро-
СГЕМ» (без права юридичної особи), місцезнаходження: м.Новодністровськ 
Чернівецької обл., код ЄДРПОУ 26427380. Філія не виконувала функцій з 
моменту створення.

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

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

2. Голова Правління  Ковальов ю.м.
27.10.2017

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дНІПРо-СПЕцГІдРоЕНЕРГомоНТАЖ»

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВСЬКИй ЗАВод «АНАЛIТПРИЛАд»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛIТПРИЛАД»
2. Код за ЄДРПОУ: 14311181
3. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-08-74, (044) 458-20-52
5. Електронна поштова адреса: reception@analitpribor.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.analitpribor.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Рішенням Генерального директора Товариства 26.10.2017 р. (На-
каз № 39-к від 26.10.2017 р.) Вівдич Оксану Миколаївну призначено 
на посаду Головного бухгалтера Товариства з 30.10.2017 р. за суміс-
ництвом. Підстава такого рішення - заява Вівдич О.М., Наказ № 39-к 
від 26.10.2017 р. Строк, на який призначено особу: безстроково. Пас-
портні дані посадової особи: паспорт серії СК, №644378, виданий 
11.09.1997 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова осо-
ба протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер, зас-
тупник головного бухгалтера.

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

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

2. Генеральний директор Ремез В.В.  30.10.2017

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РАйЗ-мАКСИмКо»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «РАЙЗ-МАКСИМКО»
2. Код за ЄДРПОУ 30382533
3. Місцезнаходження 37240, Полтавська обл., Лохвицький район, мiсто 

Заводське, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс 0445852444 0445852440
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації rise-maximko.com 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» 
№317 вiд 31.10.2017 року звiльнено з посади Корпоративного секретаря 
Приходько Iгора Степановича (паспорт СО №420771, виданий 18.07.2000 
Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), у зв’язку iз скасуванням у 
товариствi (виключенням iз штатного розпису) посади корпоративного се-
кретаря 31.10.2017 року. Приходько I.С. акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi Корпоративного секретаря товариства перебував з 03.10.2012 р. 
Замiсть звiльненої особи на посаду Корпоративного секретаря 
ПрАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» нiкого не призначено.

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

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

М.П. 31.10.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЗАВод «ЛТАВА»

повідомляє,  
що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 

06 грудня 2017р. о 16.00 за адресою:  
36002, м.Полтава, вул.Раїси Кириченко,72

(приміщення актового залу) 
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів: 30 листопада 2017р. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

1.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
2.Про зміну типу, найменування та місцезнаходження Товариства. Про 

внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редак-
ції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстра-
ції нової редакції статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 06.12.2017р. з 
14.00 до 15.30. 

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі 
у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації - м.Полтава, вул. Раїси Кириченко,72, 
кімната №6, 1-й поверх з/у ПАТ «Завод «Лтава».

З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком 
денним загальних зборів можна ознайомитися за адресою - м.Полтава, 
вул. Раїси Кириченко,72, кімната №6, 1-й поверх з/у ПАТ «Завод «Лтава» 
в робочі дні та робочий час товариства, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення до 16.00. Адреса веб-сайту http://www.
ltava.com.ua/. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Масло О.М.

Телефони для довідок: (0532) 519-411  НАГЛЯдоВА РАдА.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЗАВод «ЛТАВА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
ПАТ «Ідея Банк»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ідея 

Банк» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-

риство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 79008, 

Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, факс: 

(032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
2. Текст повідомлення:

Рішенням Спостережної Ради від 27 жовтня 2017 року (протокол №339) 
обрано Правління Банку в складі:

• Власенко Михайло Валерійович - Голова Правління, громадянин Украї-
ни. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Знову обраний на посаду;

• Луценко Олег Володимирович - Член Правління, Фінансово-Операційний 

директор, громадянин України. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Знову обраний 
на посаду;

• Синишин Ростислав Тарасович - Член Правління, Директор з ризиків, 
громадянин України. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Знову обраний на по-
саду;

• Малий Володимир Васильович - Члена Правління, Директор з розвитку 
бізнесу, громадянин України. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Знову обраний 
на посаду;

• Шляк Славомір Павел - Член Правління, Адміністративний директор, 
громадянин Польщі. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Знову обраний на по-
саду .

Члени Правління обрані на строк на строк визначений Статутом: з 1 
листопада 2017 року до 1 листопада 2020 року.

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. Голова Правління м. В. Власенко

31.10.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ІдЕЯ БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАцІо-
НАЛЬНИй дЕПоЗИТАРІй УКРАїНИ» (код за ЄДРПОУ 30370711) 
в зв’язку з виявленням технічної помилки в Повідомленні про виникнення 
особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента від 23.10.2017, опублікованому в 
№202 (2707)  бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» від 25.10.2017, повідомляє, що в абзаці 2 розділу ІІ «Текст 
повідомлення» дату «20.04.2017» слід читати «20.10.2017».

ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «цУКРоВИй ЗАВод Iм. цюРУПИ»
2. Код за ЄДРПОУ-00372368
3. Місцезнаходження 13543 Житомирська область, Попiльнянський ра-

йон, село Андрушки вулиця Заводська, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс (04137) 76 340 , (04137) 76 336
5. Електронна поштова адреса office-centre@cygnet.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://tsyurupa.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
ІІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Протоколом №27/10-17 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Цукровий завод iм. Цюрупи» вiд 
27.10.2017 р. прийнято рiшення внести змiни у склад Лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства та припинено повноваження Голови Лiквiдацiйної комiсiї Това-
риства Кравченка Юрія Миколайовича (паспорт СО 998877, виданий Дар-
ницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi).

Розмір частки в статутному капіталі Товариства: 0%
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у зв’язку з 

виходом Голови Лiквiдацiйної комiсiї Кравченка Ю.М. зi скаду комiсiї згiдно 
його заяви.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 11 мiсяцiв. 

Iiнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадової особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.

Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) призначено 
Куркову Анастасiю Валерiївну.

Протоколом №27/10-17 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Цукровий завод iм. Цюрупи» вiд 
27.10.2017 р. прийнято рiшення внести змiни у склад Лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства та обрано Головою Лiквiдацiйної комiсiї Товариства Куркову 
Анастасiю Валерiївну (за згодою, паспорт СМ 580281 Бiлоцеркiвським 
МВМ № 2 ГУ МВС України в Київськiй областi). 

Розмір частки в статутному капіталі Товариства: 0%
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у зв’язку з 

виходом Голови Лiквiдацiйної комiсiї Кравченка Ю.М. зi скаду комiсiї згiдно 
його заяви.

Iiнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадової особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. 

Iнформацiя про строк, на який призначено (обрано) особу - до моменту 
лiквiдацiї ПАТ «ЦУКРОВИЙ ЗАВОД IМ. ЦЮРУПИ».

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «ЮФ 
«ОМП», юрист (травень 2017 – теперiшнiй час); ТОВ «Мiжнародна юридич-
на компанiя «Хорс i партнери», юрист (квiтень 2011 – листопад 2015).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади _________ 

(підпис)
Кравченко юрій миколайович
(ініціали та прізвище керівника)

Голова Ліквідаційної 
комісії 

М.П. 30.10.2017 
(дата)

ТЕЛЕФОНИ
 РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Рынок акций Украины завершил торги в 
понедельник умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедель-
ник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,36% -  
до 1260,26 пункта, индекс ПФТС – на 0,24%, до 300,65 пун-
кта.

Объем торгов на УБ составил 8,2 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 232,6 млн грн, в 
том числе акциями – 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Мо-
тор Сичи» (+0,86%), «Центрэнерго» (+0,46%) и «Укрнаф-
ты» (+0,42%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (-0,98%) и 
Райффайзен Банка Аваль (-0,21%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,62%) и «Мотор Сичи» (+0,66%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник снизился на 0,1% - до 510,3 пункта при объ-
еме торгов 11,261 млн злотых (82,9 млн грн).

В «индексной корзине» подешевели бумаги «Керне-
ла» (-1,69%) и «Астарты» (-0,02%).

Ростом стоимости завершили торги акции агрохол-
динга ИМК (+4,86%), «Овостара» (+0,78%) и «Агротона» 
(+0,24%).

Президент подписал закон, который будет 
способствовать повышению качества 

финансовой отчетности в Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 

«О внесении изменений в закон Украины «О бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности в Украине» относи-
тельно усовершенствования некоторых положений».

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы го-
сударства, реализация норм закона позволит повысить 
уровень качества финансовой отчетности в стране и 
обеспечить выполнение обязательств в соответствии с 

Соглашением об ассоциации между Украиной и Евро-
пейским Союзом.

Документом, в частности, совершенствуются общие 
требования, порядок предоставления и обнародования 
финансовой отчетности, нормы национального законо-
дательства по бухгалтерскому учету приводятся в соот-
ветствие с положениями законодательства ЕС.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исклю-
чением положений, касающихся обнародования годовой 
финансовой отчетности с аудиторским заключением на 
веб-странице крупных предприятий и других финучреж-
дений микро - и малых предприятий, которые вступают в 
силу с 1 января 2019 года.

НБУ упростил порядок открытия и ведения 
счетов клиентов банков и осуществления 

безналичных расчетов
Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок 

открытия и ведения счетов клиентов банков и осущест-
вления безналичных расчетов.

Согласно постановлению НБУ от 25 октября 2017 года 
№106 «Об утверждении изменений в некоторые 
нормативно-правовые акты Национального банка Украи-
ны», вступившему в силу 31 октября 2017 года, отменено 
обязательное использование предприятием печатей на 
документах, в том числе на расчетных документах; раз-
решено заключение договоров об открытии банковского 
счета и банковского вклада в электронной форме, в част-
ности, путем присоединения клиента к публичному пред-
ложению заключения договора; предоставлено право кли-
ентам, которые уже имеют счета в банке, на открытие 
следующих счетов в этом банке без личного присутствия, 
путем предоставления документов с помощью средств ин-
формационных, телекоммуникационных, информационно-
телекоммуникационных систем; предусмотрена уступка 
права требования по договору банковского вклада.

Кроме того, введены нормы по использованию при 
осуществлении операций по счету физического лица 

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

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

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

«Глухiвський завод «Електропа-
нель»

2. Код за ЄДРПОУ 00213764
3. Місцезнаходження 41400, Сумська область, мiсто 

Глухiв, вулиця Iндустрiальна, 
будинок 7

4. Міжміський код, телефон та факс (05444) 2-22-27 (05444) 2-22-27
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://elpa.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
01 листопада 2017 року на пiдставi рiшення директора Публiчного 

акцiонерного товариства «Глухiвський завод «Електропанель», 

мiсцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухiв, вул. Iндустрiальна, 
буд. 7 (надалi - Товариство) (наказ вiд 01.11.2017 р.) вiдбулись змiни у складi 
посадових осiб Товариства, а саме:

- з 01.11.2017 р. призначено на посаду головного бухгалтера Товариства 
Шутко Оксану Анатолiївну. Посадову особу призначено у зв`язку iз 
необхiднiстю призначення головного бухгалтера Товариства. Посадова осо-
ба призначена на посаду на невизначений строк. Посадовою особою згоду 
на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа акцiями Това-
риства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх пяти рокiв посадова осо-
ба обiймала наступнi посади: з 01.07.2008 р. - бухгалтер Товариства, з 
16.04.2014 - виконуюча обов'язки головного бухгалтера Товариства, з 
01.10.2014 - головний бухгалтер Товариства, з 25.04.2017 - член комiсiї з 
припинення 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 Татарченко Анатолiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.11.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ГЛУХIВСЬКИй ЗАВод «ЕЛЕКТРоПАНЕЛЬ»

НОВИНИ
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образца его подписи или доверенного им лица, указан-
ного в договоре банковского счета(договоре банковско-
го вклада), доверенности или ином документе, опреде-
ленном внутренними положениями банка; определен 
порядок открытия и использования текущих счетов фи-
зических лиц, гражданская дееспособность которых 
ограничена; определен порядок открытия физическими 
лицами-предпринимателями текущих счетов физиче-
ским лицам для осуществления некоторых видов вы-
плат заработной платы и приравненных к ней плате-
жей; усовершенствован режим функционирования 
текущих счетов клиентов, в частности, в части выплат, 
связанных с командировкой.

Внесены изменения в Инструкцию о порядке откры-
тия, использования и закрытия счетов в национальной и 
иностранных валютах (постановление от 12 ноября 
2003  года №492), Положение о порядке осуществления 
банками Украины вкладных (депозитных) операций с 
юридическими и физическими лицами (постановление 
от 3 декабря 2003 года №516) и Инструкцию о безналич-
ных расчетах в Украине в национальной валюте (поста-
новление от 21 января 2004 года №22).

Инфляция в еврозоне в октябре 
замедлилась до 1,4%, оказалась слабее 

прогнозов
Потребительские цены в еврозоне в октябре 2017 

года выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетель-
ствуют предварительные данные Статистического 
управления Европейского союза.

Аналитики в среднем ожидали повышения потреби-
тельских цен на 1,5%, как и в сентябре.

Потребительские цены без учета таких волатильных 
факторов, как цены на энергоносители, продукты пита-
ния и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
Европейский центральный банк), увеличились на 0,9% в 

годовом выражении. Прогноз роста показателя состав-
лял 1,1%.

Окончательные данные об октябрьской инфляции в 
еврозоне будут обнародованы 16 ноября.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, 
что темпы роста потребительских цен в еврозоне замед-
лятся до 0,9% в первом квартале 2018 года из-за того, 
что в январе-марте 2017 года подскочили цены на про-
дукты питания и нефть.

Безработица в еврозоне в сентябре 
обновила минимум с начала 2009г

Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре 
2017 года снизилась до 8,9% с пересмотренных 9% в ав-
густе, свидетельствуют данные Статистического управ-
ления Европейского союза.

Показатель обновил минимум с февраля 2009 года.
Ранее сообщалось, что августовская безработица со-

ставляла 9,1%, и аналитики в среднем ожидали сниже-
ния показателя до 9% с ранее объявленного уровня.

Безработица среди молодежи еврозоны составила 
18,7% против 18,8% месяцем ранее.

В странах ЕС безработица в сентябре составила 7,5%, 
не изменившись с августа.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в сен-
тябре 2017 года зафиксированы в Чехии (2,7%), Ислан-
дии (2,9%), Германии (3,6%), на Мальте (4,1%), а также в 
Польше и Нидерландах (4,6% и 4,7% соответственно).

Один из самых высоких уровней безработицы вновь 
отмечен в Испании - 16,7%. В Греции безработица рав-
нялась 21% по состоянию на июль (последние доступ-
ные данные) и была худшей в Европе. В Италии доля 
неработающего населения в сентябре составляла 11,1%, 
в Хорватии и на Кипре - 10,5% и 10,3% соответственно.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АКАДЕМРЕМБУД 10
2. АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
7

3. ПАТ АКБ АРКАДА 9
4. ПАТ ВО УКРАГРОЖИТЛОПОБУТ 22
5. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
26

6. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ 
АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ 
КОМПОНЕНТІВ

10

7. ПАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 24
8. ПАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 24
9. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 22

10. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД

19

11. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД

21

12. ПАТ ІДЕЯ БАНК 20
13. ПАТ ІДЕЯ БАНК 25
14. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
17

15. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» 24

16. ПАТ КСГ 12
17. ПРАТ МАКРОХІМ 15
18. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД 

МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 
23

19. ПАТ МОНФАРМ 14
20. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 25
21. ПАТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ» 23
22. ПУАТ НЛЗ 13
23. ЗАТ ОДЕСАКОНДИТЕР 11
24. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 11
25. АТ ОТП БАНК 16
26. ПРАТ РАЙЗ-МАКСИМКО 24
27. ПАТ РАССВЕТ 21
28. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 15
29. ПАТ СУМИХІМПРОМ 20
30. ПАТ СУМИХІМПРОМ 23
31. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 16
32. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 8
33. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 10
34. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 18
35. ПАТ ФІРМА ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ 7
36. ПАТ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ 25
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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 № 17207
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
31.10.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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