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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

«09» лютого 2017 р.  м. Київ  №94

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) 
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комі-
сії № 13599 від 29.12.2016 р.), поданих ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року 

№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі змінами), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» (01133, м. Київ, вулиця Генерала 
Алмазова, будинок 18/7, офіс 422, ідентифікаційний код 
юридичної особи 40986692).

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 94, 95 від 09.02.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.02.2017  м. Київ  № 95

Про зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «МТН-Полтава» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв'язку з надходженням звернення директора ТОВ «Укра-
їнський інвестиційний холдінг» Биструхіна А.Г. від 
27.01.2017 року №02/01, з метою захисту прав інвесторів 

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 10.02.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПрАТ «МТН-Полтава» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 25158009).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на акції ПрАТ «МТН-Полтава» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 25158009) у депозитарній сис-
темі України, здійснювати облікові операції щодо внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку щодо акцій 
ПрАТ «МТН-Полтава» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 25158009) за виключенням операцій, пов’язаних з 
спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітен-
том зазначених цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невід-

кладно довести до відома депозитарних установ, що здій-
снюють облік прав власності на акцій ПрАТ «МТН-Полтава» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 25158009) у депо-
зитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), Україн-
ській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний 
код юридичної особи 23152037) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

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

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711) та ПрАТ «МТН-Полтава» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 25158009).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Асоціацію «Українські 
фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Біз-
несу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037).

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 09 лютого 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо погодження набуття істотної участі ТОВ «СОФТТЕХНОСЕРВІС» у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ»

прийнято 
рішення

2. Щодо погодження набуття істотної участі Левіним А. Ю. у професійному учаснику фондо-
вого ринку ТОВ_«КУА «ВАЛПРИМ»

прийнято 
рішення

3. Щодо погодження набуття істотної участі Примаком К. В. у професійному учаснику фон-
дового ринку ТОВ_«КУА «ВАЛПРИМ»

прийнято 
рішення

4. Щодо погодження набуття істотної участі Сокіраном М. В. у професійному учаснику фон-
дового ринку ТОВ_«КУА «ВАЛПРИМ»

прийнято 
рішення

5. Щодо реалізації простих іменних акцій ВАТ «ЗНВКІФ «Біотекінвест» прийнято 
рішення

6. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ»

прийнято 
рішення

7. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «МТН-Полтава» 

прийнято 
рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІдОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Варяг-Сервіс» (адреса: 29006, м. Хмель-
ницький, вул. Чорновола, буд. 174/5, код за ЄДРПОУ: 
38566012) на зупинення обігу акцій ПАТ «Варяг-Сервіс» 
у зв’язку перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПАТ «Варяг-Сервіс» (код за ЄДРПОУ: 
38566012) – розпорядження № 43-КФ-З від 09 лютого 
2017 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «13» лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Вінницьке СКТБ ОПК» (адреса: 21021, 
м. Вінниця, Проспект Юності, буд. 18, код за ЄДРПОУ: 
00243872) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Вінницьке 
СКТБ ОПК» у зв’язку перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Вінницьке СКТБ ОПК» 
(код за ЄДРПОУ 00243872) – розпорядження  
№44-КФ-З від 09 лютого 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «13» лютого 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-

ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних Приватним акціонерним товариством «МОЛАГРО-
СЕРВІС» (адреса: 69089, м. Запоріжжя, вул. Зачиняє-
ва, 166, код за ЄДРПОУ: 05507198) на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «МОЛАГРОСЕРВІС». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «МОЛАГРОСЕРВІС» від 
28.05.2010 року №86/08/1/10 (дата видачі – 24.04.2012), 
видане Дніпровським територіальним управлінням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №94-КФ-С-А від 09 лю-
того 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 3 розділу V Положення про порядок 
припинення пайового інвестиційного фонду, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 груд-
ня 2013 року за №2128/24660 (із змінами), та відповідно 
до наданих документів ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «КІНТО» для виключення відомостей 
про Закритий недиверсифікований пайовий інвестицій-
ний фонд «КІНТО-Бонд», реєстраційний код за Реє-
стром: 23200377, з Єдиного державного реєстру інсти-
тутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, 
скасовано реєстрацію регламенту Закритого недивер-
сифікованого пайового інвестиційного фонду 
«КІНТО-Бонд» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КІНТО», зареєстрованого 25.01.2016 року. 
Анульовано свідоцтво про внесення відомостей про За-
критий недиверсифікований пайовий інвестиційний 
фонд «КІНТО-Бонд», реєстраційний код за Реєстром: 
23200377, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КІНТО» до Єдиного державного реєстру інститу-
тів спільного інвестування від 25.01.2016 року № 00377, 
видане Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку – розпорядження №0292-ІС від 10 люто-
го 2017 року.

10.02.2017р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

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

8. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного 
акціонерного товариства «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-43»

прийнято 
рішення

9. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«державний експортно-імпортний банк України» 

прийнято 
рішення
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА 

ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ 
«УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА»

(адреса місцезнаходження: м. Київ-114, вулиця Радомишльська, 44 ), 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Това-
риства які відбудуться 31 березня 2017 року, за адресою: м. Київ, ву-
лиця Радомишльська, 44, будівля офісу бази, 2 поверх, кабінет 
Голови правління . Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 
11.30  годин в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів 
об 11.40 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах, 27  березня 2017 року. 

Порядок денний 
(перелік питань для голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товари-

ства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на під-
писання та реєстрацію нової редакції статуту.

8. Обрання членів Правління Товариства.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна озна-
йомитися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вулиця Радо-
мишльська, 44, будівля офісу бази, 2 поверх, кабінет Голови правління, 
у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 9:00 до 13:00) та 
в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку збо-
рів) у посадової особи – Голови правління Товариства – В.В.Коваля. Для 
участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх 
особу, представники акціонерів повинні мати також довіреності на право 
представляти інтереси акціонерів.

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

Довідки за тел. (044) 430-3268 Приватне акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ «УКР-
ТОРГМОНТАЖТЕХНІКА» (Емітент), (044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Ма-
гістр» (Депозитарна установа).

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.).

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 3281,4 2322,2
Основні засоби 2076,3 2140,6
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 92,4 140,1
Сумарна дебіторська заборгованість 28,9 26,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 56,2 0,2
Нерозподілений прибуток -
Власний капітал -
Статутний капітал 8,7 8,7
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 1534,8 384,1
Чистий прибуток (збиток) (166,9) (99,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 867 867
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

10 9

Правління Товариства. 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства

Шановні акціонери 

ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА  
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»!

Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 
життя» (надалі — Товариство) місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, 
вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 43, код ЄДРПОУ: 25399836

Повідомляє Вас, що 16 березня 2017 року о 09:45 год. за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 43, конференц-
зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства;

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, призначених на 16 березня 2017 року;

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.;
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом за 2016 р.;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати діяльності Товариства в 2016 р.;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

про результати діяльності Товариства в 2016 р.;
7. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2016 р.; 
8. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на 

Загальних зборах акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2 497 680,60 2 187 528,90
Основні засоби 3 070,90 3 177,80
Довгострокові фінансові інвестиції 1 732 753,80 704 777,60
Запаси 5 177,70 1 901,60
Сумарна дебіторська заборгованість 107 988,90 66 234,90
Грошові кошти та їх еквіваленти 227 452,40 881 093,40
Нерозподілений прибуток 175 106,10 117 306,70
Власний капітал 207 772,00 149 827,20
Статутний капітал 26 903,10 26 903,10
Довгострокові зобов’язання 2 240 217,60 1 968 645,30
Поточні зобов’язання 49 691,00 69 056,40
Чистий прибуток (збиток) 57 799,40 24 238,90
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 28

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства починається об 08 год. 00 хв. та закінчується о 08 год. 45 хв. 
16 березня 2017 р. за місцем проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах акціо-
нерів Товариства з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу 
акціонера, для уповноважених представників акціонерів — довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, 
та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 12 березня 
2017 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 43 у робочі дні з по-
неділка по п´ятницю з 09.00 год. до 18.00 год., а в день проведення За-
гальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальною особою за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління 
Товариства пані Н.В. Базилевська. 

Свої пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства просимо вносити не пізніше як за 20 днів до дати 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вся інформація, зазначена вище, розміщена на веб-сайті Товари-
ства — http://www.grawe.ua/ru/grawe_life_ru.htm в розділі новини.

З повагою,
П. Клаус Шайтегель 

Голова Наглядової ради  
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
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 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВО-
ЛИНСЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «СВІТЯЗЬ» (код за 
ЄДРПОУ 01527123, місцезнаходження: вул. Мельнична,13, м. Луцьк, Во-
линська обл., 43010), повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 17 березня 2017року об 11.00 год. за 
адресою: вул. Мельнична, буд.13, м. Луцьк, Волинська обл., 43010, 2 по-
верх, офісне приміщення. Реєстрація акціонерів (їх представників) для 
участі у зборах буде проводитись 17 березня 2017 року з 10год.20хв. до 
10год.50хв. за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціо-
неру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціо-
нера – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведе-
ного облікового реєстру власників іменних цінних паперів) 24год. 13 берез-
ня 2017 року.

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

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів та затвердження ре-
гламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ ВТФ «СВІТЯЗЬ» за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та його затвердження. Визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік , прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та його затвердження.

5. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту і висновків ревізора та їх затвердження.

6. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку і збитків 
Товариства за 2016 рік. 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ ВТФ 
«СВІТЯЗЬ». 

10. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) Ревізора ПрАТ 
ВТФ «СВІТЯЗЬ», як органу Товариства та внесення відповідних змін в Ста-
тут.

11. Про приведення Статуту ПрАТ ВТФ «СВІТЯЗЬ» у відповідність до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Ста-
туту ПрАТ ВТФ «СВІТЯЗЬ» шляхом його викладення у новій редакції. За-
твердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, упо-

вноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
12. Затвердження Положень «Про загальні збори», «Про наглядову 

раду», «Про правління» Товариства. Призначення особи, уповноваженої 
на підписання Положень Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року 
з дати прийняття такого рішення, їх граничної сукупної вартості та надання 
повноважень на укладання таких правочинів.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за адресою: вул. Мельнична, буд.13, м. Луцьк, 
Волинська обл., 43010 (бухгалтерія товариства) у робочі дні з 09год.00хв. 
до 12год.00хв. В день проведення зборів акціонери та їх представники мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Черкаши-
на Валентина Степанівна, тел.(0332)28-10-77 або (0332)24-23-47. Пропо-
зиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних 
зборів вносяться відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства». Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена 
інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до ви-
щезазначеного проекту порядку денного: http:// www.svitajzj.at.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ ВТФ «Світязь» (тис.грн.)

Найменування показника Звітний 
2016р

Попередній 
2015р

Усього активів 339,7 404,7
Основні засоби 269,5 284,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 27,2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 26,2 19,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,8 100,3
Нерозподілений прибуток -116,8 -110,5
Власний капітал 329,9 336,2
Статутний капітал 105,6 105,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 9,8 68,5
Чистий прибуток (збиток) -6,3 -13,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7043 7043
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Наглядова рада ПрАТ ВТФ «Світязь»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛИНСЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «СВІТЯЗЬ»

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ – 
АдМIНIСТРАТОР ПЕНСIйНИХ 
ФОНдIВ «УКРСИБ ЕССЕТ 
МЕНЕдЖМЕНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 32799200
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 2062095 044 2062095

5. Електронна поштова 
адреса

ukrsibamc@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації

https://ukrsibbank.com/capital-markets/
asset-management-company/

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

II. Текст повідомлення
На посаду Голови Правлiння АТ «КУА АПФ «УкрСиб Ессет Менедж-

мент» з 10.02.2017 року на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
АТ «КУА АПФ «Укрсиб Ессет Менеджмент» вiд 09.02.2017 р. (Протокол 

№ 1/17 вiд 09.02.2017р.) призначено Бiлоусову Наталiю Олександрiвну 
(паспорт: серiя МВ № 450206, виданий Конотопським МВ ГУ МВС України 
в Сумськiй обл. 26.10.2010 р.) на невизначений строк. Бiлоусова Н. О. не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Бiлоусова Н. О. обiймала такi посади: 

- Самозайнята особа (приватний пiдприємець, код КВЕД 62.02 Консуль-
тування з питань iнформатизацiї)

- Консультант департаменту мережевого обладнання ТОВ «Мегатрейд 
Дистрiб`юшен»;

-Менеджер зi збуту ТОВ «Торговий дiм «Система»
На пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ «КУА АПФ «Укрсиб 

Ессет Менеджмент» 09.02.2017 р. (Протокол № 1/17 вiд 09.02.2017р.) при-
пинено повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння 
АТ «КУА АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент» Доленка Миколи Олеговича 
(паспорт: серiя АР № 021998, виданий Ленiнським РВ УМВС України в  
м. Севастополь 30.01.1997 р.), який перебував на цiй посадi 994 днi. Рiшення 
було прийнято у зв’язку з заявою Доленко М. О. про його звiльнення за влас-
ним бажанням. Доленко М. О. не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

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 Бiлоусова Наталiя Олександрiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.02.2017
(дата)
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 ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК».
I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни,  40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтава-банк», 

які відбулись 09.02.2017 р. (протокол № 1 від 09.02.2017 р.), рішення на-
глядової ради Банку (протокол № 14 від 09.02.2017 р.) у зв’язку зі зміною 
чинного законодавства України, відбулись наступні зміни у складі посадо-
вих осіб Банку, а саме: 

Припинено повноваження:
1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадо-

ва особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено по-
вноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на підставі 
рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2017 р. 
Розмір пакету акцій 45.3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку 
з 23.10.2012 р. по 09.02.2017 р., 4 роки 3 місяці.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припине-
но повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на під-
ставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 
09.02.2017 р. Розмір пакету акцій 0.0710 %. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голо-
ви наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. 
по 09.02.2017 р., 7 років 3 місяці.

3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Некрасов Костян-
тин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Припинено повноваження у зв’язку зі зміною чинного законо-
давства України, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів 
Банку, які відбулись 09.02.2017 р. Розмір пакету акцій 39.8375 %. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на 
посаді члена наглядової ради Банку з 20.09.2002 р. по 09.02.2017 р., 14  ро-
ків 4 місяці.

4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено 
повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на під-
ставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 
09.02.2017 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена 
наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 09.02.2017 р., 1 рік.

5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено 
повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на під-
ставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 
09.02.2017 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена 
наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 09.02.2017 р., 1 рік.

Обрано:
1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. По-

садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано 
на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на 
пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р., 
а також рiшення наглядової ради Банку 09.02.2017 р. (протокол № 14 
вiд 09.02.2017 р.). Розмiр пакету акцiй 45.3651 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi ця осо-
ба обiймала за останнi 5 рокiв: голова правлiння ПАТ «Полтава-банк» 
з 22.03.1990 р. по 22.10.2012 р.; голова наглядової ради Банку з 
23.10.2012 р. по 09.02.2017 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано 
на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на 
пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р., а 
також рiшення наглядової ради Банку 09.02.2017 р. (протокол № 14 вiд 
09.02.2017 р.). Розмір пакету акцій 0.0710 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за 
останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів 
ПАТ  «Полтава-банк» з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р; голова наглядової 
ради з 10.04.2012 р. по 23.10.2012 р.; заступник голови наглядової ради 
ПАТ «Полтава-банк» з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р. та з 23.10.2012 р. по 
09.02.2017 р.

3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людми-
ла Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв 
Банку, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 
09.02.2017 р., а також рiшення наглядової ради Банку 09.02.2017 р. (про-
токол № 14 вiд 09.02.2017 р.). Розмір пакету акцій 0.4008 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа 
обій мала за останні 5 років: головний бухгалтер ПАТ «Полтава-банк» з 
22.03.1990 р. по 01.02.2017 р.; член правління ПАТ «Полтава-банк» з 
22.03.1990 р. по 01.02.2017 р. 

4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано 
на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на 
пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р. 
Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: з 
22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працю-
вала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 
09.02.2017 р.

5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на 
посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на пiдставi 
рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р. Акціями 
Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керівник проекту з 
розвитку відділень м. Полтава з 22.03.2011 р. по 08.07.2012 р.; керуючий 
відділення № 26 ПАТ «Полтава-банк» з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 
26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; 
незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 09.02.2017 р.

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  _______  В.С. Переверзев  10.02.2017 р. 
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 
  М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕдІ АГРІ-
КОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 15 берез-
ня 2017 року о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 
буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал. Реєстрація акціонерів для участі у Збо-
рах відбудеться з 16 години 00 хвилин по 16 годину 45 хвилин за місцем про-
ведення Зборів.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах, – станом на 24 годину 00 хвилин 09 березня 2017 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-
рів Банку.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-
ціонерів Банку. 

3. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради 
Банку.

4. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостережної 
Ради Банку.

5. Про обрання Голови та Членів Спостережної Ради Банку.
Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представ-

ники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформлени-
ми у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціоне-
ри або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу.Ознайомлення з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюєть-
ся у головному офісі Банку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 
буд. 42/4, кімната 523 з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., 
а у день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна 
особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –  
https://credit-agricole.ua/press/news

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
13.02.2017 р., № 29(3534)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Жан-Поль Пьотровскі 10.02.2017 року
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖМЕРИНСЬКЕ АТП-10512»,

(надалі Товариство або ПрАТ «Жмеринське АТП-10512»), код 
ЄдРПОУ 05461042), місцезнаходження: 23100, Вінницька область, 
Жмеринський район, місто Жмеринка, вулиця Київська, будинок 115

Повідомляє про призначення на 01 березня 2017 року позачергових 
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Жме-
ринське АТП-10512» о 09:45 годині за місцезнаходженням Товариства, 
тобто за адресою: 23100, Вінницька область, Жмеринський район, місто 
Жмеринка, вулиця Київська, будинок 115, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, буде проводитися з 09:00 
до 09:30 години. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, 
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Жмеринське АТП-10512», які мають право на участь у позачергових 
Загальних зборах акціонерів — 23 лютого 2017 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Жмеринське АТП-10512» скликаються Наглядовою радою Това-
риства відповідно до вимог Частини 5. Статті 47. Закону України «Про 
акціонерні товариства», у зв’язку з чим акціонери позбавляються права 
вносити пропозиції до Порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення позачергових 
Загальних зборів акціонери мають можливість за письмовим запитом 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, в робочі 
дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: 
Вінницька область, Жмеринський район, місто Жмеринка, вулиця Київ-
ська, будинок 115, кабінет № 1. В день проведення Загальних зборів — 
також у місці їх проведення за адресою: Вінницька область, Жмеринський 
район, місто Жмеринка, вулиця Київська, будинок 115, кабінет № 1. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства, головний бухгалтер — Суслик Наталія Олександрівна. Кон-
тактний тел. (04332) 2-09-36.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розмі-
щена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту по-
рядку денного: http://atp10512.at.ua/.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, 

а саме: Голови та Секретаря позачергових зборів.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових За-

гальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) позачергових Загальних зборів акцонерів.
6. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного това-

риства «Жмеринське АТП-10512».
_______________________________ 
Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Жмеринське АТП-10512» відбудуться 01 березня 2017 
року по закінченню позачергових Загальних зборів Приватного акціонер-
ного товариства «Жмеринське АТП-10512» за місцезнаходженням Това-
риства, а саме: 23100, Вінницька область, Жмеринський район, місто 
Жмеринка, вулиця Київська, будинок 115, приміщення актової зали.

Голова комісії з припинення ПрАТ «Жмеринське АТП-10512» Сус-
лик Петро Спиридонович 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

РИСТВО «ФІНБАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ: 20041917
3. Місцезнаходження 65032 м. Одеса проспект Шевченка, 4А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0482 300-111 0482 300-109
5. Електронна поштова адреса: nsl@finbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.finbank.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

лу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цьо-
го Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

II. Текст повідомлення
ПАТ «ФІНБАНК» повідомляє про припинення з 09.02.2017 року по-

вноважень члена Наглядової ради Поправки Дмитра Юрійовича. При-
пинення повноважень відбулось без прийняття рішення відповідним 
органом емітента, на підставі наданої 26.01.2017 року до ПАТ «ФІН-
БАНК» заяви про припинення повноважень з 09.02.2017 року. Володіє 
часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0001%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 
1 рік 9 місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не 
обрано. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних надана 
не була.

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

Т.в.о. Голови Правління  Л.С. Зотєєва 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК»

до уваги акціонерів 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«дОНМАШБУд»!

Закрите акціонерне товариство «Донмашбуд» (код ЄДРПОУ — 
01236992) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Закри-
того акціонерного товариства «Донмашбуд» (далі — Товариство), які від-
будуться 14 березня 2017 року о 10:00 год. за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, проспект Миру, 8, Приймальня.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності ЗАТ за 2016 рік, основні напрямки діяльності товариства на 
2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансову діяльність товари-

ства за 2016 рік.
7. Затвердження фінансової звітності товариства за 2016 рік. Розподіл 

прибутку, строк та порядок нарахування і виплати частки прибутку (диві-
дендів).

8. Виведення зі складу Правління ЗАТ «Донмашбуд» Османова Саіда 
Імрановича.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ:
фінансово-господарської діяльності ЗАТ «донмашбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3743,8 1760,6
Основні засоби 149,6 212,6
Довгострокові фінансові інвестиції 93,0 93,0
Запаси 2,0 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 66,9 111,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 3360,1 1335,9
Нерозподілений прибуток 2081,5 455,6
Власний капітал 3269,6 1643,7
Статутний капітал 1188,1 1188,1
Довгострокові зобов’язання 24,9 23,6
Поточні зобов’язання 449,3 93,3
Чистий прибуток (збиток) 1625,9 -127,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4752485 4752485
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 16

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться в день прове-
дення зборів з 9.00 до 9.45 за місцем їх проведення. Для участі в зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів 
паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 24 година 07 березня 2017 року.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного особисто в приміщенні 
ЗАТ «Донмашбуд» кімната 1 кожного четверга с 8.00 до 10.00

довідки за телефоном (06264) 3-23-70
Голова Правління ЗАТ «донмашбуд»  С.С.ШЕМЕГОН
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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 
"ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 00913545
3. Місцезнаходження 08132, ВИШНЕВЕ, КИЇВСЬКА,8
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)495-64-05 (044)495-64-05

5. Електронна поштова 
адреса

oblbazaek@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://00913545.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (надалі — Товариство) 08.02.2017 р. прийнято 
рішення про продовження терміну повноважень посадових осіб:

– продовжено повноваження Чагарної Катерини Бронiславiвни (пас-
порт СК №484202, виданий К-Святошинським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi, 12 березня 1997 року) на посадi Голови Правлiння То-
вариства строком на 1 (один) рiк (з 08 лютого 2017 року); володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) — 0,00%; рішення прийнято 
в зв'язку із закінчення терміну повноважень. Протягом останніх 5 років 
займала посаду Голова Правлiння. Посадова особа емiтента непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– продовжено повноваження Чагарного Петра Миколайовича (пас-
порт СК №484203, виданий К-Святошинським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi, 12 березня 1997 року) на посадi Заступника Голови 
Правлiння строком на 1 (один) рiк (з 08 лютого 2017 року); володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) — 0,00%; рішення прий-
нято в зв'язку із закінчення терміну повноважень. Протягом останніх 

5 років займав посаду Заступник Голови Правлiння. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

– продовжено повноваження Рогової Iрини Вiталiївни (паспорт СК 
№891924, виданий К-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi, 30 липня 1998 року) на посадi Заступника Голови Правлiння з 
фiнансових та економiчних питань строком на 1 (один) рiк (з 08 лютого 
2017 року); володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) — 
0,00%.; рішення прийнято в зв'язку із закінчення терміну повноважень. 
Протягом останніх 5 років займала посаду Заступник Голови Правлiння. 
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

– подовжено повноваження Демченка Iвана Петровича (паспорт СН 
№716955, виданий Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi, 18 лю-
того 1998 року) на посаді Першого заступника Голови Правлiння строком 
на 1 (один) рiк (з 08 лютого 2017 року); володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) — 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із 
закінчення терміну повноважень. Протягом останніх 5 років займав по-
саду Перший Заступник Голови Правлiння, Начальник відділу менедж-
менту. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

– подовжено повноважень Царука Григорiя Борисовича (паспорт СМ 
№318244, виданий К-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi, 19 серпня 2001 року) на посаді Керiвника технiчної служби стро-
ком на 1 (один) рiк (з 08 лютого 2017 року); володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) — 0,00%; рішення прийнято в зв'язку із 
закінчення терміну повноважень. Протягом останніх 5 років займав по-
сади Заступника Голови Правлiння з технiчних питань, Керiвник технiчної 
служби. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова Правлiння Чагарна Катерина Бронiс-
лавiвна.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС”

(місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Княгині 
Ольги,60) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 25 березня 2017 року об 11.00 годині за адре-
сою: Волинська обл., м. Нововолинськ, проспект Перемоги,5А, Но-
воволинський центр дитячої та юнацької творчості (кабінет № 6).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за міс-
цем проведення зборів 25.03.2017 р. з 10.00 год. до 10.50 год. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах — 21.03.2017 р. 

ПРОЕКТ ПОРЯдКУ дЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік 

та основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, 
що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства, та обрання особи, яка уповноважується для підписання значного 
правочину.

8. Припинення повноваження Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження 

умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визна-
чення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства дого-
ворів з членами Наглядової ради.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу; представникам акціонерів — документ, що 

посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез-
находженням товариства: м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги,60, в 
кабінеті бухгалтерії з 9.00 год. до 17.00 год. в робочі дні, в день прове-
дення загальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів — головний бухгалтер Кисла В.Я.

Телефони для довідок: (03344) 2-59-10, 2-49-01.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
зборів: nvshveynaf.pat.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» (тис. грн.)

Найменування показника  П е р і о д
2016 рік 2015 рік

Усього активів 3054 2825
Основні засоби 1011 964
Довгострокові фінансові інвестиції 114 114
Запаси 550 591
Сумарна дебіторська заборгованість 105 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 1269  1017
Нерозподілений прибуток 1725 1463
Власний капітал 2113 1851
Статутний капітал 196 196
Поточні зобов’язання 941 974
Чистий прибуток (збиток) 262 815
Середньорічна кількість акцій (шт.) 784760 784760
Кількість викуплених акцій (шт.) - -
Сума коштів, витрачених на викуп 
акцій

- -

Чисельність працівників (чол.) 147 142

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА» 
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Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 
20 березня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, місто 

Київ, вул..Шолуденко 3, офіс 308 відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Скіфія», 
далі – ПрАТ «СК «Скіфія» місце знаходження: Україна, місто Київ, 
вул.  Шолуденко 3, офіс 308

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 11 год. 00 хв. 
До 11 год. 45 хв. 20 березня 2017 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ « СК»:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління Зубарєва В.І. про фінансово-господарську ді-

яльність ПрАТ «СК «Скіфія» за 2016 р. 
4. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2016 р. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту. 
6. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 

2016 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари-

ства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера не-

обхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для 
представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування 
на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись особисто за адресою: Україна, місто Київ, 
вул..Шолуденко 3, офіс 308 у робочі дні, робочий час до дати проведення 
річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів 
ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці 
проведення загальних зборів до початку загальних зборів. 

Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління 
ПрАТ «СК «Скіфія» Зубарєв Вячеслав Ігорович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до порядку денного за-
гальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати прове-
дення загальних зборів.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СК «Скіфія» звертайтесь за телефоном (044) 230 47 26.

Голова Правління ПрАТ «СК «СКІФІЯ»  Зубарєв В.І.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Сарнинафтопродукт»
2. Код за ЄДРПОУ: 22558903
3. Місцезнаходження: 34500 Рівненська обл., Сарненський р-н., 

м. Сарни, Д. Галицького, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: 03633-3-36-70 , 03633-3-36-73
5. Електронна поштова адреса: snp1@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: sarnunaftoprodukt.emitents.
net.ua

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядова рада 10.02.2017 р. прийняла рішення про надання згоди 

Правлінню Товариства на відчуження нерухомого майна Товариства, 
шляхом внесення додаткового внеску до Статутного капіталу  
ТОВ «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН», а саме: автозаправна станція (Рівнен-

ська обл., м. Кузнецовськ, мікрорайон Північний промислової зони 53), 
автозаправна станція №11 (Рівненська обл., смт. Володимирець, вул.1 
Травня, 63), павільон (Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Орлівка, 
вул. Варшавська, 3).

Предмет правочину — відчуження нерухомого майна.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-

значена відповідно до законодавства, — 165,294 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності — 680,6 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-

том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності — 24,2865 %.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах та кількості го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення 
не надається, тому що рішення приймалось Наглядовою радою Това-
риства.

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 Берденко В.М.  10.02.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САРНИНАФТОПРОдУКТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «ЗАВОд 

«АРТЕМПОЛІЗВАРЮВАННЯ» 
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що 

річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 березня 2017 р. о 15-00 за 
адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 дАХК 
«Артем».

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Визначення порядку та способу 

засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Розгляд звіту директора та 
прий няття рішення за наслідками його розгляду.4. Розгляд звіту наглядо-
вої ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд 
звіту ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. За-
твердження річного звіту за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків за 2016 
рік. 8. Затвердження статуту в новій редакції.9. Затвердження внутрішніх 
положень в новій редакції. 10. Припинення повноважень ревізора.11. Об-
рання ревізора. 12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що 
укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором. 
13. Припинення повноважень членів наглядової ради. 14. Обрання членів 
наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 6094 6025
Основні засоби 260 275
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 5216 5216
Сумарна дебіторська заборгованість 313 283
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 28
Нерозподілений прибуток (1234) (1288)
Власний капітал (902) (956)
Статутний капітал 228 228
Поточні зобов’язання 6996 6981
Чистий прибуток (збиток) 54 40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 912000 912000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах — 13.03.17 р. Проекти рішень з питань проекту порядку 
денного розміщені на веб-сайті http://14315931.smida.gov.ua. До дня про-
ведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства кімн. №1, а в 
день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний 
за порядок ознайомлення з документами — директор Коваль Д.Т.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД» (далі — Банк)

2. Код за ЄдРПОУ: 38690683
3. Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-23-02, 
 (044) 502-23-03
5. Електронна поштова адреса: info@avgd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації: http://www.avgd.ua/
pro-bank/informatsiya-pro-emitenta 

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-

чного правочину: 09.02.2017 р.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 

рада Банку.
Предмет правочину: проведення операцій купівлі/продажу обліга-

цій внутрішньої державної позики України та/або депозитних сертифі-
катів Національного банку України; проведення операцій купівлі/про-
дажу іноземної валюти; залучення/розміщення коштів на 
міжбанківському ринку; залучення коштів від клієнтів, а також здій-
снення кредитних операцій, що повністю забезпечені грошовим по-
криттям та/або заставою майнових прав на вклад в Банку. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочи-
ну, визначена відповідно до законодавства: 333 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 1 332 940 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,98237%

додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра-
вочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені ста-
тутом акціонерного товариства: до виключної компетенції Наглядо-
вої ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
Банком значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів 
Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного 
розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: Відповідно до рі-
шення Наглядової ради Банку дозволено вчинення Банком з 09.02.2017 
до 31.12.2017 (включно) значних правочинів кожен на суму до 
333 000 тис. грн.(включно), щодо: проведення операцій купівлі/прода-
жу облігацій внутрішньої державної позики України та/або депозитних 
сертифікатів Національного банку України; проведення операцій ку-
півлі/продажу іноземної валюти; залучення/розміщення коштів на між-
банківському ринку; залучення коштів від клієнтів, а також здійснення 
кредитних операцій, що повністю забезпечені грошовим покриттям та/
або заставою майнових прав на вклад в Банку. При проведенні актив-
них операцій Банк зобов’язаний дотримуватись ліміту заборгованості 
одного контрагента (обов’язковий економічний норматив Н7, встанов-
лений Національним банком України) як під час здійснення зовнішніх 
розрахунків, так і протягом строку дії цієї операції, за виключенням 
операцій за угодами, які передбачають здійснення авансових платежів 
на користь Банку. Зазначені обмеження не стосуються операцій з пе-
реказу коштів між власними кореспондентськими рахунками Банку 
(НОСТРО рахунки) в банках-кореспондентах, розмір (ліміти) за якими 
визначається окремим рішенням про визначення ліміту залишку на 
кореспондентському рахунку.

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

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

2. Найменування посади: Голова Правління Корчинська С.А. 
09.02.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРд»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства

Шановні акціонери ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГРАВЕ 

УКРАЇНА» (надалі — Товариство) місцезнаходження: 01001, Україна,  
м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 124, код ЄДРПОУ: 19243047

Повідомляє Вас, що 16 березня 2017 року о 09:00 год. за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 43, конференц-зал 
№1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про порядок та спо-

сіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах 
акціонерів Товариства, призначених на 16 березня 2017 року;

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.;
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-

бачених законом за 2016 р.;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати діяльності Товариства в 2016 р.;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

про результати діяльності Товариства в 2016 р.;
7. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2016 р.; 
8. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на За-

гальних зборах акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 110 866 109 846
Основні засоби 3 387 3 464
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 216 246
Сумарна дебіторська заборгованість 2 970 3 736
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 532 91 738
Нерозподілений прибуток 24 694 24 223
Власний капітал 71 440 70 850

Статутний капітал 41 130 41 130
Довгострокові зобов’язання 25 565 28 119
Поточні зобов’язання 13 861 10 877
Чистий прибуток (збиток) 590 13 893
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 119 121

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 
Товариства починається об 08 год. 00 хв. та закінчується о 08 год. 45 хв. 
16 березня 2017 р. за місцем проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах акціоне-
рів Товариства з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акці-
онера, для уповноважених представників акціонерів — довіреність на 
право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 12 березня 
2017 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну сис-
тему України.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 
01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офіс 124 у робочі дні з по-
неділка по п´ятницю з 09.00 год. до 18.00 год., а в день проведення Загаль-
них зборів — у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є в.о. Голови правління Товари-
ства пані Н.В. Базилевська. 

Свої пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства просимо вносити не пізніше як за 20 днів до дати про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вся інформація, зазначена вище, розміщена на веб-сайті Товариства — 
http://www.grawe.ua/ru/Risk_News_Lvov.htm в розділі новини.

З повагою,
П. Клаус Шайтегель 

Голова Наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ»

(код ЄДРПОУ 00385520, місцезнаходження: 23441, Вінницька область, 
Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, 

будинок 7»А», тел./факс (04356) 3-64-32,
адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з 
питань, включених до проекту порядку денного — www.00385520.pat.

ua, електронна поштова скринька — par@00385520.pat.ua ).
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 24.03.2017 
року о 10.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: Вінницька область, Му-
рованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграр-
на, будинок 7»А», приймальна Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах — на 24 годину 20.03.2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» 
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об-
слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на 
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені 
кворуму і голосуванні. 

ПРОЕКТ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по-
рядку голосування на зборах.

3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної 
комісії.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій 

редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції ста-
туту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: 
«Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», 
«Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий ор-
ган».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради.

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її по-
вноважень.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, вста-

новлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради.
16. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро-
бочі дні, робочий час за адресою товариства: 23441, Вінницька область, 
Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, 
будинок 7»А», бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. 

Відповідальна — Скринник Валентина Володимирівна, тел.
(04356) 3-64-32.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОдАРСЬКОЇ дІЯЛЬНОСТІ 
(ТИС.ГРН.):

НАйМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОд
звітний попередній

Усього активів 2707 3179
Основні засоби 510 549
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1182 911
Сумарна дебіторська заборгованість 62 1586
Грошові кошти та їх еквіваленти 907 87
Нерозподілений прибуток (4515) (4080)
Власний капітал 2690 3125
Статутний капітал 82 82
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 17 54
Чистий прибуток (збиток) (435) (347)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8195585 8195585
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. директор 
ПАТ «Вищеольчедаївське» В.І. дмитрук

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩЕОЛЬЧЕдАЇВСЬКЕ»

Повідомлення  
про виправлення технічної описки

Шановні акціонери, у повідомленні про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», 

надрукованому у виданні «Відомості Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку» № 27 від 09.02.2017 р., 
допущено технічну описку, а саме: замість цифр та слів «06 лютого», 

просимо читати «09 березня», 
замість цифр «2016» скрізь по тексту просимо читати «2017».
Голова Правління ПАТ «ПФБ»  О.В. Васильченко

ПУБЛІЧНE АКЦІОНЕРНE ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИй БАНК» 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРдИЧІВСЬКЕ СПЕЦПІдПРИЄМСТВО ПО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
«АГРОСПЕЦПОСТАЧ» 

СІЛЬСЬКОГОСПОдАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА» 
(надалі за текстом — «Товариство») (код ЄДРПОУ 00913373), місцез-

находження Товариства: 13306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. При-
вокзальна, буд. 3 повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі за текстом — «Загальні збори»), які відбу-
дуться 24 березня 2017 року об 13:00 годині в кабінеті №1 голови 
правління Товариства за адресою: 13306, Житомирська обл., м. Бер-
дичів, вул. Привокзальна, буд.3. Реєстрація учасників Загальних зборів 
здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 24 березня 
2017 року, початок реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 
12 год. 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складається станом на 24 годину 20 березня 2017 року.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів 

акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження аудиторського висновку про фінансову звітність Това-

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

роботи в 2016 році.
8. Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення 

строку повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів 

Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначен-

ня строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов 
договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Для участі у Загальних зборах необхідно при собі мати паспорт, для 

представника акціонера, крім паспорта — довіреність на право участі у 
Загальних зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства Украї-
ни. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери до дня проведення Загальних зборів можуть ознайо-
митися за місцезнаходженням Товариства, в кабінеті №1 голови правлін-
ня, в робочі дні (пн.-пт.) з 09-00 год. до 16-00 год., а в день проведення 
Загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, — Голова правління Товариства Романчук Віктор Павлович. Довідки 
за телефоном: 0 (4143) 2-11-94. Адреса власного веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: www.agrospetspostach.pe.hu.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2015 рік 2016 рік
Усього активів 1143 1114
Основні засоби 329 298
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 243 226
Сумарна дебіторська заборгованість 490 509
Грошові кошти та їх еквіваленти 73 72
Нерозподілений прибуток 268 233
Власний капітал 724 692
Статутний капітал 118 118
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 416 422
Чистий прибуток (збиток) (110) (35)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 472867 472867
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників протягом року 7 6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕБЛІ» 

(код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження м. Житомир, 
вул. Комерційна, буд.5) (надалі за текстом — «Товариство») повідо-
мляє, що 21 березня 2017 року в кабінеті №1 голови правління за 
адресою місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5 відбудуться за-
гальні збори акціонерів (надалі за текстом — «загальні збори»). По-
чаток загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загаль-
них зборів відбудеться 21 березня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 
45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
15 березня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з пи-

тань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 

органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, зві-
ту Ревізійної комісії за 2016 рік.

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік.

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

тами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і чле-

нів Наглядової ради Товариства.
8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. 

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-
нами Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 

документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим 
особам акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з ви-
могами законодавства. Від дати надіслання повідомлення про про-
ведення загальних зборів до дати їх проведення акціонери можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запи-
ту, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Комерцій-
на, буд.5 (в кабінеті №1 голови правління), а в день проведення за-
гальних зборів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова прав-
ління Кучеренко В.П. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: www.meblizt.ho.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тис.грн.

Найменування показника Період
2015 рік 2016 рік

Усього активів 1974 1989
Основні засоби(залишкова вартість) 1872 1741
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 31 90
Сумарна дебіторська заборгованість 61 123
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20 101
Власний капітал 1705 1786
Статутний капітал 1685 1685
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 269 203
Чистий прибуток (збиток) -110 81
Середньорічна кількість акцій, шт. 259310 259310
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом звітного періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 19 15



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №29, 13 лютого 2017 р. 
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

(місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, 
пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товари-
ства 16 березня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 53201, дні-
пропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, (4 поверх, к. 421). 

ПРОЕКТ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів.
3.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4.Затвердження звіту Генерального директора Товариства про ре-

зультати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. 

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. 

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. 

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. 

13. Внесення змін до Положення про Генерального директора Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства. 

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з ними.

18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 10 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення річних За-
гальних зборів 16 березня 2017 року з 10:00 до 10:45. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 01270285, місцезнаходження: 61002, місто Харків, 
вулиця Алчевських, будинок 43) 

повідомляє про порядок реалізації переважного права акціоне-
рів на придбання розміщуваних АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУд — 1» акцій.

20 грудня 2016 року загальними зборами акціонерів АТ «ТРЕСТ 
ЖИТЛОБУд — 1» (протокол №2012/2016 від 20.12.2016) було прийня-
то рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного това-
риства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. У зв’язку з 
цим, повідомляємо акціонерів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУд — 1» про мож-
ливість реалізації свого переважного права на придбання акцій  
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУд — 1» (далі — Товариство) додаткової емісії.

Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 218 041 
(двісті вісімнадцять тисяч сорок одна) штука простих іменних акцій без-
документарної форми існування, загальною номінальною вартістю  
54 510,25 (п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот десять гривень 25 копійок).

Ціна розміщення: розміщення кожної акції додаткової емісії здійсню-
ється Товариством за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що скла-
дає 2,69 грн. за 1 (одну) акцію, яка визначена на засадах незалежної 
оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність та затверджена відповідно 
до рішення Наглядової ради АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол №23 
від 16.12.2016).

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких 
акціонер має переважне право: переважним правом акціонерів визна-
ється право акціонера — власника простих акцій придбавати розміщува-
ні товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих 
акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право на придбання 
акцій реалізують особи, що є акціонерами Товариства на дату прийняття 
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розмі-
щення акцій, тобто станом на 20.12.2016 р. 

Строк і порядок реалізації переважного права: 
Реалізація переважного права на придбання акцій додаткової емісії 

здійснюється з 24 лютого 2017 року по 19 березня 2017 року включно 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Харків, вул. Алчев-
ських, 43, 4-ий поверх, у приміщенні юридичного відділу. Заяви подають-
ся з 10-00 до 16-00 години за київським часом кожного робочого дня (обі-
дня перерва з 12-00 годин до 13-00 годин). 

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії реалізують 
особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення ста-
тутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 
20.12.2016 р.

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватно-
го розміщення акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у 
загальній кількості простих акцій на дату прийняття рішення про приватне 
розміщення акцій, тобто на 20.12.2016 р. Кількість акцій, яку бажає при-
дбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, у разі 
якщо вона не є цілим числом, округляється в сторону зменшення. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до 
уповноваженої особи Товариства — Голови правління Харченка Олек-
сандра Михайловича, письмову заяву про придбання акцій. 

Письмова заява про придбання акцій повинна бути складена україн-
ською мовою, засвідчена власноручно підписом заявника — фізичної 
особи або уповноваженим представником фізичної особи, або підписом 
керівника (уповноваженої особи), скріпленим печаткою, заявника — юри-
дичної особи.

В заяві зазначається:
- для акціонера-юридичної особи: повне найменування, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичних осіб, кількість 
цінних паперів, що ним придбаваються;

- для акціонера-фізичної особи: прізвище, ім’я та по-батькові, місце 
проживання, номери телефонів та інших засобів зв’язку, кількість акцій, 
що ним придбаваються.

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто за-
явником або уповноваженою ним особою, за нотаріально посвідченим 
дорученням. 

Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто 
керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим доручен-
ням. 

Заява приймається Товариством не пізніше дня, що передує дню по-
чатку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій, а саме: до 19 березня 2017 року включно. Заяви, що 
надійдуть поза межами встановленого строку, розгляду не підлягають.

Після подання письмової заяви про придбання акцій, акціонер пере-
раховує кошти в національній валюті України в сумі, яка дорівнює вартос-
ті акцій, що ним придбаваються, на поточний рахунок Товариства 
№ 26009212006107 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АК-
ЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478.

Придбання акціонером акцій додаткової емісії в процесі реалізації пе-
реважного права здійснюється за ринковою вартістю, що складає  
2,69 грн. за 1 (одну) акцію, яка визначена на засадах незалежної оцінки, 
проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність та затверджена відповідно до рі-
шення Наглядової ради АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол №23 від 
16.12.2016).

Кошти перераховуються не пізніше дня, що передує дню початку 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій, а саме в строк з 24 лютого 2017 року по 19 березня 
2017 року включно.

На підставі отриманої від акціонера письмової заяви про придбання 
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, Товариство 
видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості 
акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Това-
риством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУд-1» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУд — 1»
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Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам — документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів — довіреність на право участі та голосуван-

ня на річних Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного 
законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери мають право 
ознайомитися з матеріалами річних Загальних зборів та документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів, у робочі дні, 
робочий час, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, 
пр. Трубників, 56, поверх 2, кабінет головного бухгалтера № 8.

В день проведення річних Загальних зборів 16 березня 2017 року озна-
йомлення акціонерів з матеріалами річних Загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером — при 
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціоне-
ра — при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог 
чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєва Раїса Миколаївна 
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (566) 638-077. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.teplogeneratzia.interpipe.biz

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 94 977 89 999
Основні засоби 22 411 25 478
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 153 1 496
Сумарна дебіторська заборгованість 44 577 44 649
Грошові кошти та їх еквіваленти 429 357
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (66 274) (41 298)
Власний капітал (15 518) 9 831
Статутний капітал 38 202,4 38 202,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 107 557 76 922
Чистий прибуток (збиток) (25 561) (17 691)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 38 202 396 38 202 396
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 152

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

(місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Ніко-
поль, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів Товариства 16 березня 2017 року об 14 год. 00 хв. за адресою: Укра-
їна, 53201, дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, 
(4 поверх, к. 421). 

ПРОЕКТ ПОРЯдКУ дЕННОГО:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів.
3.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товари-

ства.
4.Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяль-

ності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-

яльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції. 
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції. 
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції. 
12. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції. 
13. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шля-

хом викладення його в новій редакції. 
14. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товари-

ства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На-

глядової ради Товариства. 
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з ними.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 
Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 10 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних 
зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення річних За-
гальних зборів 16 березня 2017 року з 13:00 до 13:45. 

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах при собі необхідно 
мати:

- акціонерам — документ, який посвідчує особу (паспорт); 

- представникам акціонерів — довіреність на право участі та голосуван-
ня на річних Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинно-
го законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження 
представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери мають право 
ознайомитися з матеріалами річних Загальних зборів та документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів, у робочі дні, 
робочий час, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, 
пр. Трубників, 56, поверх 2, кабінет головного бухгалтера № 13.

В день проведення річних Загальних зборів 16 березня 2017 року озна-
йомлення акціонерів з матеріалами річних Загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером — 
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акці-
онера — при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до ви-
мог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Куделя Лі-
дія Тимофіївна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (566) 638-055. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.tets.interpipe.biz.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2016 р.

Попередній
2015 р.

Усього активів 12583 17660
Основні засоби 11173 12962
Довгострокові фінансові інвестиції - 3931
Запаси 825 31
Сумарна дебіторська заборгованість 497 577
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (27564) (21995)
Власний капітал 11751 17469
Статутний капітал 34448 34448
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 800 172
Чистий прибуток (збиток) (5569) (8168)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 34448081 34448081
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАВОд ЕЛОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460 Слобожанське Балаклiйське 

шосе,58
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0574753056 0574753056

5. Електронна поштова 
адреса

zavod@elox.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http//www.elox.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження Генерального директора Юр'єва В.В. згiдно 

рiшення № 2 вiд 09.02.2017 р., єдиного (одного) акцiонера в зв'язку з 
закiнченням повноважень 30.04.2017 року, наданих рішенням № 5 від 
24.02.2016 р.Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Останнi 
п'ять рокiв особа обiймала посаду Генерального директора ПрАТ «ЗА-
ВОД ЕЛОКС».Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
01.04.2009 р. Вперше обрано загальними зборами акцiонерiв, протокол 
вiд 26.03.2009р. Пiсля припинення повноважень посадової особи, на по-
саду Генерального директора Товариства обрано з 09.02.2017 року 
Юр'єва В.В.

Посадова особа Генеральний директор Юр'єв Владислав Вікторович 
обрана згiдно рiшення № 2 вiд 09.02.2017 р., єдиного (одного) акцiонера в 
зв'язку з закiнченням повноважень 30.04.2017 р., наданих рiшенням №5 
вiд 24.02.2016 р.Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.
Термiн на який обирається – до 30 квiтня 2019 року. Останнi п'ять рокiв 
особа обiймала посаду Генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС».

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 Юр'єв Владислав Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.02.09
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://kgmz1.com.ua/post_compa-
nies

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Грущинська Олена Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №262150 від

05.04.1996 р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ МВС України) приз-
начена на посаду Головного бухгалтера згідно Наказу №21-к Генераль-
ного директора ПрАТ "КММЗ №1",  Горбунова О. О. від 09.02.2017 року
за строковим трудовим договором з 09.02.2017 р. по 08.05.2017 р. Згід-
но штатного розпису отримує заробітну плату, додаткових винагород та
заохочувальних виплат як посадова особа не має.

На протязі останніх п`яти років перебувала на посадах:
- квітень 2007 р-листопад 2011 р - ЗАТ "Інком" (заступник головного

бухгалтера);
- листопад 2011 р. - лютий 2014 р. - ПрАТ "Інком" (фінансовий аналі-

тик );
- березень 2014 р. - вересень 2014 р. - ТДВ "Криворізький завод "Уні-

версал" (головний бухгалтер);
вересень 2014 р. - лютий 2017 р. - фізична особа-підприємець;
Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за ко-

рисливі та посадові злочини не має.
Блажко Наталя Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №944477 від

19.11.1997р. Центрально-міським РВ КМУ УМВС України) звільнена від
виконання функцій Тимчасово виконуючої обов'язки головного бухгалте-
ра згідно Наказу №22-к Генерального директора ПрАТ "КММЗ №1", Гор-
бунова О. О. від 09.02.2017 року, у зв`язку з призначенням Головного
бухгалтера. Перебувала на посаді з 30.08.2016 по 09.02.2017 року. На
протязі останніх п`яти років перебуває на посаді Заступника Головного
бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1", отримує заробітну плату згідно штатного
розпису, додаткових винагород як посадова особа не має. Розмір в ста-
тутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Горбунов О. О. 09.02.2017 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "24" березня 2017 р. об 10:00 годин за адресою: 61072, м.
Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора). Реєстрація учасників
зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45
годин за місцем проведення зборів.

Проект  порядку денного зборів:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря  зборів. 
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та ба-

лансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства
за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або
покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

9. Про переобрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, що

пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та зат-
вердження Статуту Товариства у новій редакції.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік

(тис.грн)*

Перелік акціонерів ПРАТ "ПІЦ", які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину "20" бе-
резня 2017 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у
порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систе-
му України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними
документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загаль-
них зборів акціонерів ПРАТ "ПІЦ", за місцезнаходженням Товариства:
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора), у робочі дні з по-
неділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок:
(057) 343-35-77.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхід-
но мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноваже-
них осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (дові-
реність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денно-
го загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких
буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки
голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих
днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу
про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів від "24" березня 2017 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) То-
вариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: p-r-a-t.blogspot.com.

Директор Коробова  К.В.

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 502 451,4
Основні засоби (залишкова вартість) 37,4 40
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0,7
Сумарна дебіторська заборгованість 454 289,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,6 121,1
Нерозподілений прибуток 355,3 315,4
Власний капітал 470,8 430,9
Статутний капітал 84,4 84,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 31,2 20,5
Чистий прибуток (збиток) 39,9 22
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 8443 8443
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ.
С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ 05750295; місцезнаходження
61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275; тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail
sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет
http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Головний бухгалтер Старiченко Сергiй Олександрович призначено з

08.02.2017 до моменту припинення трудових вiдносин з Товариством
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товарис-
тва не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має., останнi 5 рокiв обiймав посади головного бухгалтера, директора.
Дата вчинення дiї 08.02.2017. Рiшення прийнято Генеральним директо-
ром (Наказ № 15-к вiд 08.02.2017). 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЗУТТЯ-ІФ»

76019, Івано-Франкіська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Торгова, 3.
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «ВЗУТТЯ-ІФ», надалі Товариство, що відбудуться 15.03.2017 року о 
17.00 за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Торгова, 3 (зал засідань). 
Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 16.30 до 16.50 за місцем 
проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах: 09.03.2017р. Для участі 
у зборах необхідно мати при собі паспорт (чи інший документ, який дає 
змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника — також доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у зборах.

Проект порядку денного.
1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання 

членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту 

Наглядової ради, звіту та висновків Ревізора.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
6. Про поруку та передачу в заставу майна Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.vzuttjaif.prat.ua

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в робочий час 
за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних збо-
рів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, — Директор Товариства Ма-
тей Ю.Г. Тел.для довідок: (0342) 22-25-40.

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

Найменування показника Період
2015 2016

Усього активів 441,5 637,6
Основні засоби (залишкова вартість) 202,2 207,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 226,5 395,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,8 34,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 242,8 413,8
Власний капітал 407,9 591,7
Статутний капітал 104,0 104,0
Резервний капітал - 12,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 33,6 45,9
Чистий прибуток (збиток) 227,1 183,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2080 2080
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента:
01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніп-
ро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський
код, телефон та факс: 0567350116; 5.Електронна поштова адреса: in-
box@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kievs-
hlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Повiдомляємо, що 09.02.2017 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2016р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTER-

PRISES LTD), С.-Кітс і Невіс (Код C24171), місцезнаходження: С.-Кітс і Не-
віс, PO BOX 872, GOVERNMENT ROA, NEVIS

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 12,471570 %
(101372957 шт. в загальній кількості акцій та 101372957 шт.  в загальній
кількості голосуючих акцій) 

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 0,000000% (0 шт. в
загальній кількості акцій та 0 шт. в загальній кількості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-

TERNATIONAL CORP.), Віргінські о-ви (Брит.)  (Код 603497), місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0,576490 %  (4685899
шт. в загальній кількості акцій та 4685899 шт.  в загальній кількості голосу-
ючих акцій) 

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 13,048060%
(106058856 шт. в загальній кількості акцій та 106058856 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Генеральний директор
ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД"  Четверик Тетяна Анатолiївна 09.02.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПА-
НІЯ "ОЙЛ СІТІ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 32043600; 3. Місцезнаход-
ження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Винокурова,
будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0567884393; 5. Електрон-
на поштова адреса: inbox@oilcity.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.oilcity.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про змі-
ну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

ІІ. Текст повідомлення
Повiдомляємо, що 09.02.2017 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2016р., згiдно якого вiдбулися

наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БІРГМІНТОН ІНВЕСТІНГ ІНК. (BIRGMINTON INVES-

TING INC.), Віргінські о-ви (Брит.)  (Код 524063), місцезнаходження: Вір-
гінські о-ви (Брит.), Lower Estate, Road Town, Tortola

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 3,4493 % (517397 шт.
в загальній кількості акцій та 517397 шт. в загальній кількості голосуючих
акцій) 

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 17,441980 %
(2616297 шт. в загальній кількості акцій та 2616297 шт. в загальній кількос-
ті голосуючих акцій). 

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

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

2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ" Ти-
сенко Андрiй Юрiйович 09.02.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛФС СЕРВІСЕС"

2. Код за ЄДРПОУ: 36556884; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпро, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський
код, телефон та факс: 056 734-55-76; 5. Електронна поштова адреса: in-
box@lfs-services.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: www.lfs-servi-
ces.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
Повiдомляємо, що 09.02.2017 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2016р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ "МОНОКРОС ПЛЮС", Україна (Код за ЄДРПОУ 39244777), місцезна-
ходження: Україна, проспект Газети "ПРАВДА", буд.40 А, Дніпропетровськ,
Дніпропетровська область, 49051

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 49,229426 %
(252054662 шт. в загальній кількості акцій та 252054662 шт.  в загальній
кількості голосуючих акцій) 

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 0,000000 % (0 шт. в
загальній кількості акцій та 0 шт. в загальній кількості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ "АЛЕКСТРЕЙД", Україна  (Код за ЄДРПОУ 39336129), місцезнаход-
ження: Україна, проспект Газети "ПРАВДА", буд.40 А, Дніпропетровськ,
Дніпропетровська область, 49051

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0,4506875 % (2307520
шт. в загальній кількості акцій та 2307520 шт. в загальній кількості голосу-
ючих акцій) 

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 49,954904 %
(255769107 шт. в загальній кількості акцій та 255769107 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) 

ІІІ. 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 - Директор ПрАТ "ЛФС
СЕРВІСЕС"  Копняк Зоя Сергiївна 09.02.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКО - РОСIЙСЬКА СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "ВАРТА"

2. Код за ЄДРПОУ: 14080209
3. Місцезнаходження: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 84/2, буд Б
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577194061
5. Електронна поштова адреса: SK_VARTA@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.sk-varta.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом Голови Правлiння ПРАТ УРСК "ВАРТА" № 11-К вiд 09.02.2017
р. Попова Євгенiя Юрiйовича призначено на посаду Головного бухгалтера
цього товариства з 10.02.2017 р. за сумiсництвом без обмеження термiну,
у зв'язку iз закiнченням строку дiї договору на бухгалтерське обслуговуван-
ня аудиторською фiрмою. Протягом останнiх п'яти рокiв Попов Є.Ю. обiй-
мав посади головного бухгалтера, провiдного бухгалтера - експерта, акцi-
ями цього товариства не володiє; судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Мiкрюков Андрiй Олександрович 09.02.2017 р..
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://kgmz1.com.ua/post_compa-
nies

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Грущинська Олена Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №262150 від

05.04.1996 р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ МВС України) приз-
начена на посаду Головного бухгалтера згідно Наказу №21-к Генераль-
ного директора ПрАТ "КММЗ №1",  Горбунова О. О. від 09.02.2017 року
за строковим трудовим договором з 09.02.2017 р. по 08.05.2017 р. Згід-
но штатного розпису отримує заробітну плату, додаткових винагород та
заохочувальних виплат як посадова особа не має.

На протязі останніх п`яти років перебувала на посадах:
- квітень 2007 р-листопад 2011 р - ЗАТ "Інком" (заступник головного

бухгалтера);
- листопад 2011 р. - лютий 2014 р. - ПрАТ "Інком" (фінансовий аналі-

тик );
- березень 2014 р. - вересень 2014 р. - ТДВ "Криворізький завод "Уні-

версал" (головний бухгалтер);
вересень 2014 р. - лютий 2017 р. - фізична особа-підприємець;
Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за ко-

рисливі та посадові злочини не має.
Блажко Наталя Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №944477 від

19.11.1997р. Центрально-міським РВ КМУ УМВС України) звільнена від
виконання функцій Тимчасово виконуючої обов'язки головного бухгалте-
ра згідно Наказу №22-к Генерального директора ПрАТ "КММЗ №1", Гор-
бунова О. О. від 09.02.2017 року, у зв`язку з призначенням Головного
бухгалтера. Перебувала на посаді з 30.08.2016 по 09.02.2017 року. На
протязі останніх п`яти років перебуває на посаді Заступника Головного
бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1", отримує заробітну плату згідно штатного
розпису, додаткових винагород як посадова особа не має. Розмір в ста-
тутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Горбунов О. О. 09.02.2017 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "24" березня 2017 р. об 10:00 годин за адресою: 61072, м.
Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора). Реєстрація учасників
зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45
годин за місцем проведення зборів.

Проект  порядку денного зборів:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря  зборів. 
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та ба-

лансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства
за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або
покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

9. Про переобрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, що

пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та зат-
вердження Статуту Товариства у новій редакції.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік

(тис.грн)*

Перелік акціонерів ПРАТ "ПІЦ", які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину "20" бе-
резня 2017 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у
порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систе-
му України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними
документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загаль-
них зборів акціонерів ПРАТ "ПІЦ", за місцезнаходженням Товариства:
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора), у робочі дні з по-
неділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок:
(057) 343-35-77.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхід-
но мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноваже-
них осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (дові-
реність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денно-
го загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких
буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки
голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих
днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу
про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів від "24" березня 2017 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) То-
вариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: p-r-a-t.blogspot.com.

Директор Коробова  К.В.

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 502 451,4
Основні засоби (залишкова вартість) 37,4 40
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0,7
Сумарна дебіторська заборгованість 454 289,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,6 121,1
Нерозподілений прибуток 355,3 315,4
Власний капітал 470,8 430,9
Статутний капітал 84,4 84,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 31,2 20,5
Чистий прибуток (збиток) 39,9 22
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 8443 8443
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ.
С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ 05750295; місцезнаходження
61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275; тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail
sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет
http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Головний бухгалтер Старiченко Сергiй Олександрович призначено з

08.02.2017 до моменту припинення трудових вiдносин з Товариством
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товарис-
тва не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має., останнi 5 рокiв обiймав посади головного бухгалтера, директора.
Дата вчинення дiї 08.02.2017. Рiшення прийнято Генеральним директо-
ром (Наказ № 15-к вiд 08.02.2017). 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШВЕдСЬКО – УКРАЇНСЬКА ГРУПА – «SU GROUP»

ПОВІдОМЛЕННЯ
Приватне акціонерне товариство «Шведсько — Українська група — «SU 

GROUP», код ЄДРПОУ 23534069, далі Товариство, повідомляє про прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 березня 
2017 року о 16-00 годині за адресою: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А.

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

1. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяль-

ності за 2016 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік. 
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.):

Найменування показника період 
попередній звітний

Усього активів 16 968,6 54 325,6
Основні засоби 2 194,4 3 137,3
Довгострокові фінансові інвестиції 1 366,8 1 506,5
Запаси 10 497,9 15 008,2
Сумарна дебіторська заборгованість  2 097,9 29 678,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,8 1 422,9
Нерозподілений прибуток (7 041,2) 776,2
Власний капітал (4 451,2) 3 366,2
Статутний капітал 2 590,0 2 590,0
Довгострокові зобов’язання 232,1 573,8
Поточні зобов’язання 21 187,7 50 385,6
Чистий прибуток (збиток) 4 487,0 7 817,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3700 3 700
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) 42 43
Електронна поштова адреса емітента — mail@sugroup.com.ua
Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації : http://www.sugroup.com.ua/index.php?navid=608
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 17 березня 

2017 року з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин за місцем проведен-
ня зборів згідно з переліком (реєстром) акціонерів, які мають право на участь 
в загальних зборах, складеному станом на 24 годину 14.03.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта — довіреність на право участі у за-
гальних зборах (оформленою згідно вимог чинного законодавства України). 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть за місцем 
знаходження товариства за адресою: м. Київ-121, вул.Вірменська, 5-А, у 
робочі дні з 10-00 до 16-00 години (приміщення бухгалтерії), а вдень про-
ведення загальних зборів, а також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — ревізор Товариства Анісімова Наталія Гнатівна. 

За інформацією звертатися за телефоном (044) 563-55-55.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства.

Голова Наглядової ради ________________ Жигун Віталій Якович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://kgmz1.com.ua/post_compa-
nies

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Грущинська Олена Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №262150 від

05.04.1996 р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ МВС України) приз-
начена на посаду Головного бухгалтера згідно Наказу №21-к Генераль-
ного директора ПрАТ "КММЗ №1",  Горбунова О. О. від 09.02.2017 року
за строковим трудовим договором з 09.02.2017 р. по 08.05.2017 р. Згід-
но штатного розпису отримує заробітну плату, додаткових винагород та
заохочувальних виплат як посадова особа не має.

На протязі останніх п`яти років перебувала на посадах:
- квітень 2007 р-листопад 2011 р - ЗАТ "Інком" (заступник головного

бухгалтера);
- листопад 2011 р. - лютий 2014 р. - ПрАТ "Інком" (фінансовий аналі-

тик );
- березень 2014 р. - вересень 2014 р. - ТДВ "Криворізький завод "Уні-

версал" (головний бухгалтер);
вересень 2014 р. - лютий 2017 р. - фізична особа-підприємець;
Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за ко-

рисливі та посадові злочини не має.
Блажко Наталя Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №944477 від

19.11.1997р. Центрально-міським РВ КМУ УМВС України) звільнена від
виконання функцій Тимчасово виконуючої обов'язки головного бухгалте-
ра згідно Наказу №22-к Генерального директора ПрАТ "КММЗ №1", Гор-
бунова О. О. від 09.02.2017 року, у зв`язку з призначенням Головного
бухгалтера. Перебувала на посаді з 30.08.2016 по 09.02.2017 року. На
протязі останніх п`яти років перебуває на посаді Заступника Головного
бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1", отримує заробітну плату згідно штатного
розпису, додаткових винагород як посадова особа не має. Розмір в ста-
тутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Горбунов О. О. 09.02.2017 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "24" березня 2017 р. об 10:00 годин за адресою: 61072, м.
Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора). Реєстрація учасників
зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45
годин за місцем проведення зборів.

Проект  порядку денного зборів:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря  зборів. 
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та ба-

лансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства
за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або
покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

9. Про переобрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, що

пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та зат-
вердження Статуту Товариства у новій редакції.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік

(тис.грн)*

Перелік акціонерів ПРАТ "ПІЦ", які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину "20" бе-
резня 2017 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у
порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систе-
му України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними
документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загаль-
них зборів акціонерів ПРАТ "ПІЦ", за місцезнаходженням Товариства:
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора), у робочі дні з по-
неділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок:
(057) 343-35-77.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхід-
но мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноваже-
них осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (дові-
реність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денно-
го загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких
буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки
голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих
днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу
про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів від "24" березня 2017 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) То-
вариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: p-r-a-t.blogspot.com.

Директор Коробова  К.В.

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 502 451,4
Основні засоби (залишкова вартість) 37,4 40
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0,7
Сумарна дебіторська заборгованість 454 289,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,6 121,1
Нерозподілений прибуток 355,3 315,4
Власний капітал 470,8 430,9
Статутний капітал 84,4 84,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 31,2 20,5
Чистий прибуток (збиток) 39,9 22
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 8443 8443
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ.
С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ 05750295; місцезнаходження
61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275; тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail
sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет
http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Головний бухгалтер Старiченко Сергiй Олександрович призначено з

08.02.2017 до моменту припинення трудових вiдносин з Товариством
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товарис-
тва не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має., останнi 5 рокiв обiймав посади головного бухгалтера, директора.
Дата вчинення дiї 08.02.2017. Рiшення прийнято Генеральним директо-
ром (Наказ № 15-к вiд 08.02.2017). 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://kgmz1.com.ua/post_compa-
nies

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Грущинська Олена Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №262150 від

05.04.1996 р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ МВС України) приз-
начена на посаду Головного бухгалтера згідно Наказу №21-к Генераль-
ного директора ПрАТ "КММЗ №1",  Горбунова О. О. від 09.02.2017 року
за строковим трудовим договором з 09.02.2017 р. по 08.05.2017 р. Згід-
но штатного розпису отримує заробітну плату, додаткових винагород та
заохочувальних виплат як посадова особа не має.

На протязі останніх п`яти років перебувала на посадах:
- квітень 2007 р-листопад 2011 р - ЗАТ "Інком" (заступник головного

бухгалтера);
- листопад 2011 р. - лютий 2014 р. - ПрАТ "Інком" (фінансовий аналі-

тик );
- березень 2014 р. - вересень 2014 р. - ТДВ "Криворізький завод "Уні-

версал" (головний бухгалтер);
вересень 2014 р. - лютий 2017 р. - фізична особа-підприємець;
Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за ко-

рисливі та посадові злочини не має.
Блажко Наталя Миколаївна (паспортні дані: серія АЕ №944477 від

19.11.1997р. Центрально-міським РВ КМУ УМВС України) звільнена від
виконання функцій Тимчасово виконуючої обов'язки головного бухгалте-
ра згідно Наказу №22-к Генерального директора ПрАТ "КММЗ №1", Гор-
бунова О. О. від 09.02.2017 року, у зв`язку з призначенням Головного
бухгалтера. Перебувала на посаді з 30.08.2016 по 09.02.2017 року. На
протязі останніх п`яти років перебуває на посаді Заступника Головного
бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1", отримує заробітну плату згідно штатного
розпису, додаткових винагород як посадова особа не має. Розмір в ста-
тутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Горбунов О. О. 09.02.2017 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться "24" березня 2017 р. об 10:00 годин за адресою: 61072, м.
Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора). Реєстрація учасників
зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45
годин за місцем проведення зборів.

Проект  порядку денного зборів:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря  зборів. 
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та ба-

лансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства
за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або
покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

9. Про переобрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, що

пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог
Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та зат-
вердження Статуту Товариства у новій редакції.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік

(тис.грн)*

Перелік акціонерів ПРАТ "ПІЦ", які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину "20" бе-
резня 2017 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у
порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систе-
му України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними
документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загаль-
них зборів акціонерів ПРАТ "ПІЦ", за місцезнаходженням Товариства:
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора), у робочі дні з по-
неділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок:
(057) 343-35-77.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхід-
но мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноваже-
них осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (дові-
реність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денно-
го загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких
буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки
голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих
днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу
про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів ак-
ціонерів від "24" березня 2017 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) То-
вариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: p-r-a-t.blogspot.com.

Директор Коробова  К.В.

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 502 451,4
Основні засоби (залишкова вартість) 37,4 40
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 0,7
Сумарна дебіторська заборгованість 454 289,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,6 121,1
Нерозподілений прибуток 355,3 315,4
Власний капітал 470,8 430,9
Статутний капітал 84,4 84,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 31,2 20,5
Чистий прибуток (збиток) 39,9 22
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 8443 8443
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ.
С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ 05750295; місцезнаходження
61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275; тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail
sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет
http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Головний бухгалтер Старiченко Сергiй Олександрович призначено з

08.02.2017 до моменту припинення трудових вiдносин з Товариством
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товарис-
тва не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має., останнi 5 рокiв обiймав посади головного бухгалтера, директора.
Дата вчинення дiї 08.02.2017. Рiшення прийнято Генеральним директо-
ром (Наказ № 15-к вiд 08.02.2017). 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНО-
ЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 
01291382, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01030, м. Ки-

їв, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б)!
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКТУМ БОНУМ", як акці-

онер, що володіє більш як 10% простих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ІНСТИТУТ "УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ", повідомляє про скликання
позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
"УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ" (надалі - Товариство), які відбудуться "16"
березня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 03110 м, Ки-
їв, вул. Пироговського, 19, корпус 8, поверх 2, праве крило, кімната 4.Ре-
єстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбу-
деться "16" березня 2017 року з 11 години 00 хвилин  до 11 години 50 хви-
лин за місцем проведення зборів. Для участі у позачергових загальних
зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформле-
ну згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку акціонерів,
які  мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на
24 годину "10" березня 2017р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Това-
риства. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних збо-
рів Товариства. 3. Про затвердження порядку проведення (регламенту)
позачергових Загальних зборів Товариства. 4. Про внесення змін та до-
повнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редак-
ції, а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Стату-
ту Товариства. 5. Про внесення змін та доповнень до Положення про За-
гальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з ме-
тою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 6.
Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Това-
риства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у
відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 7. Про внесення
змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шля-
хом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність
з новою редакцією Статуту Товариства. 8. Про припинення повноважень
членів Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання членів Наглядової
ради Товариства. 10. Про затвердження умов цивільно-правових догово-
рів з членами обраної Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради. 11. Про надання згоди на вчинення від імені Товариства
значних правочинів, вартість предметів яких перевищує 25 (двадцять
п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності
Товариства (договори про отримання поворотної фінансової допомоги,
кредитні договори, договори купівлі-продажу, міни, застави та/або іпоте-
ки). 12. Про надання згоди на вчинення від імені Товариства значних пра-
вочинів, вартість предметів яких перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вар-
тості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (дого-
вори про отримання поворотної фінансової допомоги, кредитні договори,
договори купівлі-продажу, міни, застави та/або іпотеки). 13. Про поперед-
нє надання згоди на вчинення від імені Товариства протягом не більше
одного року з дати прийняття рішення по цьому питанню значних право-
чинів, вартість предметів яких перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до-
говори про отримання поворотної фінансової допомоги, кредитні догово-
ри, договори купівлі-продажу, міни, застави та/або іпотеки). 14. Про попе-
реднє надання згоди на вчинення від імені Товариства протягом не біль-
ше одного року з дати прийняття рішення по цьому питанню значних пра-
вочинів, вартість предметів яких перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вар-
тості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (дого-
вори про отримання поворотної фінансової допомоги, кредитні договори,
договори купівлі-продажу, міни, застави та/або іпотеки). 15. Про схвален-
ня договорів, укладених Товариством впродовж 2015 та 2016 років.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на
власному веб - сайті Товариства: http://www.pkti.kiev.ua. Від дати надіс-
лання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до
дня проведення позачергових загальних зборів, акціонери Товариства
та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документа-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного поза-
чергових загальних зборів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 годи-
ни 00 хвилин за адресою: Україна, 03110 м, Київ, вул. Пироговського, 19,
корпус 8, поверх 2, праве крило, кімната 4, а в день проведення позачер-
гових загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (до-
кументами) - Представник ТОВ "Тектум Бонум" Пархоменко О.В., тел. 044
275 94 66. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати
за адресою:  01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, для ТОВ "Тектум Бонум".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«дЕРЖАВНА ПРОдОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» 

2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0442061549 0442061507
5. Електронна поштова адреса andrijchuk@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації pzcu.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Міністерством аграрної політики 

та продовольства України 09.02.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 09.02.2017 р. № 28-п.
Посадова особа Осійчук Микола Степанович (паспорт: серія НА номер 

325139 виданий 31.03.1997 р. Білогірським РВ УМВС України в Хмель-
ницькій області), призначена на посаду заступник голови правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: не визначено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: керівник 

Секретаріату Національного палацу мистецтв «Україна», директор Депар-
таменту соціального страхування Мінсоцполітики України, директор Де-
партаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Мінфіну 
України, заступник Міністра аграрної політики та продовольства — керів-
ник апарату.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОд 
ЕЛОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460 смт.Слобожанське вулиця 

Балаклiйське шосе,58
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0574753056 0574753056

5. Електронна поштова 
адреса

zavod@elox.com.ua

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

http//www.elox.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рішенням № 3 від 09.02.2017 року єдиного (одного) акціонера Товари-

ства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення в 
2017  році значних правочинів Генеральним директором Товариства 
Юр'євим Владиславом Вікторовичем.Погоджується підписання Юр'єву В.В. 
договорів, предметом яких є вартість майна, робіт або послуг, вартість яких 
становить до 500 000 тис.гривень по кожному окремому правочину.

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 Юр'єв Владислав Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.02.09
(дата)
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1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акці-
онерне товариство «Київський завод автоматики ім.Г.І.Петровського» (код 
за ЄДРПОУ14309356), яке знаходиться за адресою: 04116, м.Київ, вул.Ста-
рокиївська, 10.

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів:16 березня 2017 року, 
час початку зборів - 15.00 за київським часом, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, 
(в приміщенні актової зали корпусу №16, вхід з вул. Старокиївська).

3. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 12.00 
за київським часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
14.30 за київським часом.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10 березня 2017 року (станом на 24 годину).

5. Проект порядку денного загальних зборів з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятив-
ного голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:Обрати лічильну комісію Товариства у складі:
Найдов Павло Борисович – провідний інженер-конструктор Спеціально-

го конструкторського бюро;
Підвисоцька Ірина Валентинівна – інженер-конструктор ІІ категорії Спе-

ціального конструкторського бюро;
Левченко Марія Сергіївна – провідний економіст фінансово-економічного 

відділу;
Тирінова Тамара Петрівна – в.о. провідний економіст фінансово-

економічного відділу;
Білінський Роман Олегович – економіст І категорії фінансово-

економічного відділу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
Проект рішення:1.Обрати Головою загальних зборів акціонерів  

ПАТ «НВО «КЗА ім.Г.І.Петровського» - заступника Голови правління Товари-
ства – Шведчикова С.С.;

1.1. в разі відсутності заступника Голови правління Товариства – Шведчи-
кова С.С. на загальних зборах акціонерів, обрати Головою загальних зборів 
акціонерів – Першого заступника Голови правління Товариства Цірука В.Г.

2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «КЗА 
ім.Г.І.Петровського» - корпоративного секретаря Товариства Полозову Н.В.;

2.1. в разі відсутності Полозової Н.В. на загальних зборах акціонерів, 
обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – заступник на-
чальника фінанасово-економічного відділу Пишняк К.М.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

Проект рішення:Затвердити наступний порядок ведення (регламент) 
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «КЗА ім.Г.І.Петровського» 
(далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку 
денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо 
зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань 
порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
• основна доповідь– до 20 хвилин;
• співдоповідь – до 5 хвилин
• виступи в дебатах– до 20хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 хвилин.
Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обго-

ворюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з 
учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питан-
ня ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі 
(шляхом надання записок Голові Зборів). 

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з вико-
ристанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосе-
редньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання про-
цесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не 
надається.

Бюлетень для голосування (крім бюлетенів з питань обрання членів На-
глядової ради та Ревізійної комісії Товариства) містить варіанти голосуван-
ня за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). 

Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на 
голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», 
«проти», «утримався»).

Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та 
Ревізійної комісії Товариства (бюлетені для кумулятивного голосування) 
містять перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім’я та по батькові) 
і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бю-
летені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетені для голосування засвідчені печаткою Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або по-

значив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
У разі якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні 

бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не оголо-
шені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результа-
тів голосування з попередніх питань.

В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припи-
нення повноважень членів наглядової ради та/або ревізійної комісії Товари-
ства, питання про обрання нових складів наглядової ради та/або ревізійної 
комісії на голосування не виноситься. 

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує пе-
рерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. В ході зборів може 
бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої 
перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстру-
вались для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з 
одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня 
проводиться із використанням окремого бюлетеня. 

4. Внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення:
1. Перейменувати Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче 

об’єднання «Київський завод автоматики ім. Г. І. Петровського» у Публічне 
акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «Київський завод 
автоматики».

2. Внести до статуту ПАТ «НВО «КЗА ім.Г.І.Петровського» зміни шляхом 
викладення його в новій редакції, яка запропонована Державним концер-
ном «Укроборонпром».

3. Доручити Голові правління Товариства Малярову С.П.: 
• підписати нову редакцію статуту Товариства;
• провести реєстрацію нової редакції статуту Товариства.
5. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акці-

онерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію і 
Кодексу Корпоративного управління Товариства. 

Проект рішення:
1. Внести до положень ПАТ «НВО «КЗА ім.Г.І.Петровського» про Загаль-

ні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління Товариства,про Ре-
візійну комісію Товариства і Кодексу корпоративного управлінняТовариства 
зміни шляхом викладення їх у нових редакціях, які запропоновані Держав-
ним концерном «Укроборонпром».

2. Доручити Голові та секретареві загальних зборів акціонерів підписати 
нові редакції положень і Кодексу корпоративного управління Товариства, 
зазначених у пункті 1 рішення з цього питання.

6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Проект рішення:Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2015 році.

7. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

Проект рішення:Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду.

Проект рішення:Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік.
9. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду.
Проект рішення:Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік.
10. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та висновок Реві-

зійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік 
та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року.

11. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Реві-
зійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік 
та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

12. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Това-
риства за 2015 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПАТ «НВО «КЗА ІМ.Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО»
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Проект рішення:Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Това-
риства за 2015 рік.

13. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Това-
риства за 2016 рік.

Проект рішення:Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Това-
риства за 2016 рік.

14. Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Това-
риства та у 2017 році.

Проект рішення:Затвердити Основні напрямки та чіткі цілі діяльності То-
вариства у 2017 році.

15. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2015 
році. Затвердження розміру річних дивідендів. Визначення дати скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 
та строків їх виплати. Визначення дати складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати.

Проект рішення:
1. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 

2015 році, таким чином:
- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів встановити в 

розмірі 75% чистого прибутку;
- відрахування до резервного капіталу у розмірі 5% чистого прибутку То-

вариства;
- 20% чистого прибутку спрямувати до фонду споживання Товариства 

(матеріального заохочення та соціального розвитку).
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2015 

році із розрахунку, що на дивіденди спрямовується 75% чистого прибутку.
3. Визначити 03 квітня 2017 року датою складення переліку осіб, які ма-

ють право на отримання дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2015 році.

4. Доручити Голові Правління Малярову С.П.:
- виплату дивідендів іншим акціонерам, за виключенням держави Украї-

на, здійснювати грошовими коштами електронним поштовим переказом 
або через касу Товариства у строк до 15.09.2017 року;

- повідомити акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами 
акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у порядку, визначеному стату-
том Товариства.

5. Дивіденди,несплачені акціонерам-фізичним особамза результатами 
фінан со во-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках, сплати-
ти електрон ним почтовим переказом або через касу Товариствау строк до 
15.09.2017 року.

16. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 
2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів. Визначення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та строків їх виплати.

Проект рішення:
1. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 

2016 році, таким чином:
- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів встановити 

відповідно до законодавства та базових нормативів, затверджених Кабіне-
том Міністрів Українидля господарських товариств, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2016 році;

- відрахування до резервного капіталу визначити у розмірі 5% чистого 
прибутку Товариства;

- залишок чистого прибутку спрямувати до фонду споживання Товари-
ства (матеріального заохочення та соціального розвитку).

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 
2016 році в розмірі базових нормативів, затверджених Кабінетом Міністрів 
Українидля господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпора-
тивні права держави. 

3. Визначити 03 квітня 2017 року датою складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2016 році.

4. Доручити Голові Правління Малярову С.П.:
- дивіденди на державну частку перерахувати до Державного бюджету у 

термін до 01.07.2017 р. Після перерахування (сплати) дивідендів, нарахо-
ваних на державну частку, надіслати копії платіжних доручень до Держав-
ного концерну «Укроборонпром»;

- виплату дивідендів іншим акціонерам здійснювати грошовими коштами 
електронним поштовим переказом або через касу Товариства у строк до 
15.09.2017 року;

- повідомити акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами 
акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у порядку, визначеному стату-
том Товариства.

17. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради То-
вариства.

Проект рішення:Припинити повноваження Голови та всіх членів Нагля-
дової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів 23.04.2015 
року. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Наглядової 
ради Товариства.

18. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
19. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії То-

вариства.
Проект рішення:Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізій-

ної ко місії Товариства, обраних загальними зборами акціонерів 23.04.2015 
року. Це рішення набирає чинності після обрання нового складу Ревізійної 
комісії Товариства.

20. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
21. Затвердження кошторисів витрат на забезпечення діяльності 

наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:Уповноважити Правління Товариства затверджувати річні 

кошториси витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної ко-
місії відповідно до раніше прийнятих Загальними зборами акціонерів рішень.

6. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.kza.com.ua

7. Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів в такому порядку: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, у робочі дні, з 14-00 
год. до 16-00 год. в приміщенні центральної прохідної; для акціонерів - пра-
цівників Товариства: кімната № 325 корпусу №16, та в день проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства - за місцем їх проведення: м. Київ, 
вул. Старокиївська, 10 (в приміщенні актової зали корпусу №16, вхід з вул. 
Старокиївська).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами - Полозова Наталія Вікторівна, корпоративний се-
кретар. Телефон для довідок (044) 483-27-90.

Повторно звертаємо увагу, що виникли зміни в законодавстві, а саме: 
відповідно до п.10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну 
систему України», який набрав чинності 11.10.2013, власник цінних паперів, 
які були дематеріалізовані (тобто акціонер Товариства), зобов'язаний 
звернутися до обраної емітентом депозитарної установи (зберігача) та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 
чинності цим Законом (до 11.10.2014) не уклав з обраною емітентом депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних папе-
рах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах 
емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в ор-
ганах емітента.Нагадуємо про необхідність укласти договір про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах із депозитарною установою для можливості 
врахування Вашого голосу на загальних зборах акціонерів.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно 
мати документ, що ідентифікує особу (паспорт, або інший визначений чин-
ним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціо-
нерів – також документ, що підтверджує повноваження представника на 
участь у Загальних зборах (довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах, посвідчене депозитарною установою, нотаріусом чи ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому перед-
баченому законодавством порядку).

8. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВО 
«КЗА ім.Г.І.Петровського», розкриваються у зазначеному повідомленні згід-
но з рішенням НКЦПРФ від 03.12.2013 №2826 «Про затвердження Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 
2016 рік

попередній 
2015 рік

Усього активів 146217 183711
Основні засоби 20202 22878
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 36355 68734
Сумарна дебіторська заборгованість 17270 19056
Грошові кошти та їх еквіваленти 68654 74826
Нерозподілений прибуток 11075 8792
Власний капітал 71160 68877
Статутний капітал 25916 25916
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 75057 114834
Чистий прибуток (збиток) 8229 9659
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103664000 103664000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -
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Индекс УБ в четверг взлетел выше 900 п 
на сообщении о прибыли Райффайзен 

Банка Аваль
Рынок акций Украины завершил торги в четверг рос-

том биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» 
(УБ) взлетел на 3,69% — до 900,88 пункта, индекс ПФТС 
повысился на 0,26% — до 270,78 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе 
акциями 6,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 209,4 млн грн, в 
том числе акциями — 0,37 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». Локомотивом роста индекса выступили акции 
Райффайзен Банка Аваль, курс которых взлетел на 9,3% 
на сообщении о наибольшей среди украинских банков 
прибыли по итогам 2016 года.

Существенным ростом отличились также акции 

«Донбассэнерго» (+3,03%) «Укрнафты» (+2,85%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 

(+0,81%), «Мотор Сичи» (+1,18%), Индустриалбанка 
(-1,2%) и банка «Пивденный» (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг вырос на 1,89% — до 639,23 пункта при объеме 
торгов 6 млн злотых (40,5 млн грн).

В «индексной корзине» больше всех подорожали ак-
ции KDM Shipping (+20,42%), «Кернела» (+3,98%) и 
«Милкиленда» (+1,54%).

Снизились в цене акции «Агротона» (-0,72%) и «Овос-
тара» (-0,06%).

Ощадбанк станет участником ФГВФЛ 
в 2018г

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 
(ФГВФЛ) рассчитывает на вступление государственного 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПАРК-АВТО"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товарис-
тво "Парк-Авто", 05401548, вул. Клочківська, буд. 370, м. Харків, Дзержинс-
ький, Харківська, 61051, (057) 336-01-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 10.02.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: park-avto.kh.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Аудиторська фірма "Тест-Аудит" приватне підприємство,
22698202

5. Інформація про загальні збори
20.04.2016, чергові
1. Обрання головуючого, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Визначення порядку голосування на загальних зборах.
3. Обрання лічильної комісії.
4. Звіт голови правління про підсумки фінансового-господарської діяль-

ності товариства за 2015 рік та роботу правління товариства.
5. Затвердження  правління товариства.
6. Звіт наглядової ради.
7. Обрання наглядової ради товариства.
8. Звіт ревізійної комісії.
9. Обрання ревізійної комісії товариства.
10. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог пе-

редбачених законом.
11. Затвердження розміру річних дивідендів.
12. Про укладання угод на управління майном.
13. Про відчудження майна.
14. Про придбання майна.
15. Про реорганізацію товариства.
16. Про участь у господарських товариствах.
17. Про ліквідацію товариства та створення ліквідаційної комісії.
18. Про збільшення статутного капіталу.
19. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
Рішенням загальних зборів акціонерів було затверджено звіти правлін-

ня, наглядової ради, ревізійної комісії за підсумками діяльності в 2015 ро-
ці. Було внесено зміни до складу правління товариства, призначено члена
правління Глотову Л.О.

20.04.2015, чергові
1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Визначення порядку голосування на загальних зборах.
3. Обрання лічильної комісії.
4. Звіт голови правління про підсумки фінансового-господарської діяль-

ності товариства за 2014 рік та роботу правління товариства.

5. Обрання правління товариства.
6. Звіт наглядової ради.
7. Обрання наглядової ради товариства.
8. Звіт ревізійної комісії.
9. Обрання ревізійної комісії товариства.
10. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог пе-

редбачених законом.
11. Про укладання угод на управління майном.
12. Про відчудження майна.
13. Про придбання майна.
14. Про вихід зі складу товариства.
15. Про реорганізацію товариства.
16. Про участь у господарських товариствах.
17. Про ліквідацію товариства та створення ліквідаційної комісії.
18. Про збільшення статутного капіталу.
19. Прийняття та затвердження змін до Статуту товариства.
Рішенням загальних зборів акціонерів було затверджено звіти правлін-

ня, наглядової ради, ревізійної комісії за підсумками діяльності в 2014 ро-
ці. Були внесені зміни до складу посадових осіб товариства.

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати

дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 67864 68137
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3350 3306
Довгострокові фінансові інвестиції 22784 22784
Запаси 37 43
Сумарна дебіторська заборгованість 491 424
Грошові кошти та їх еквіваленти 186 46
Власний капітал 66462 66958
Статутний капітал 10874 10874
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -657 -161
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 110 200
Поточні зобов'язання і забезпечення 1292 979
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0

Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна номінальна
вартість
у відсотках від
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

НОВИНИ

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 452 494
10. Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 

в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №29(2534) 13.02.2017 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  ___________  С.П Маляров 
 (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника)
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Ощадбанка (Киев) в фонд со средины 2018 года, сооб-
щил директор-распорядитель Фонда Константин Вору-
шилин в ходе пресс-клуба «Продажа активов: главные 
задачи и вызовы на 2017 год» в Киеве в четверг.

«С 2018 года мы ожидаем, и это уже прописано, что 
Ощадбанк тоже станет участником Фонда. Это будут 
дополнительные отчисления в Фонд», — сказал он, 
отметив, что согласно мировой практике, все банки яв-
ляются участниками аналогичных фондов.

Как сообщалось, реформа госбанков предполагает час-
тичную приватизацию Ощадбанка до середины 2018 года.

«Одним из ключевых элементов реформы госбанков 
является частичная приватизация Ощадбанка и 
Укрэксимбанка до середины 2018 года: продав 20% ак-
ций, государство сохранит контрольный пакет 80% и при 
этом получит более прозрачное и эффективное управ-
ление», — отмечалось в пресс-релизе Минфина.

Государственный Ощадбанк и Европейский банк ре-
конструкции и развития (ЕБРР) 25 ноября 2016 года под-
писали меморандум о взаимопонимании относительно 
поддержки в улучшении корпоративного управления гос-
банка, а также договор о выделении кредитной линии на 
EUR50 млн в рамках программы торгового финансиро-
вания (TFP).

Ощдабанк по условиям меморандума получит 
комплексный пакет технической помощи от ЕБРР, 
который на первом этапе будет направлен на развитие 
кредитования микро-, малого и среднего бизнеса 
(ММСБ), централизацию и оптимизацию сети отделений, 
риск-менеджмент и комплаенс.

По оценке Министерства финансов, это будет способ-
ствовать росту стоимости банка и его привлекательнос-
ти для инвесторов.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным 
собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 
2016 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 
второе место (191,585 млрд грн) среди 100 действовав-
ших в стране банков.

доля госбанков в совокупных активах без 
учета ПриватБанка в 2016г возросла до 

34,1%
Доля государственных банков в совокупных активах 

всех платежеспособных банков Украины, без учета на-
ционализированного ПриватБанка (Днепр), по итогам 
2016 года возросла до 34,1% с 28,1%, свидетельствуют 
данные обнародованной Национальным банком Украины 
(НБУ) статистики.

По данным НБУ, активы Ощадбанка возросли на 
31,8% — до 210,099 млрд грн, Укргазбанка — на 29,2%, 
до 53,681 млрд грн и Укрэксимбанка (все Киев) — на 
13,5%, до 160,304 млрд грн.

Кроме указанных банков, государству принадлежит 
90,8% акций Расчетного центра, активы которого за 
прошлый год сократились на 28,5% — до 193,284 млн грн.

Всего активы всех платежеспособных банков Украины в 
2016 году возросли на 1,85% — до 1,243 трлн грн, при том, 
что количество таких банков сократилось до 93 со 109.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года 
по размеру общих активов Ощадбанк занял 2-е место 

среди действовавших в стране банков, Укргазбанк — 5-е, 
Укрэксимбанк — 3-е, Расчетный центр — 87-е.

Помимо этого, государству ранее принадлежало 
99,9945% акций Украинского банка реконструкции и раз-
вития (УБРР, Киев), которые в конце ноября были 
проданы на аукционе китайской товарной бирже Bohai 
Commodity Exchange (BOCE) за 82,827 млн грн и 100% 
акций Госзебанка, который Национальный банк Украины 
в конце сентября 2016 года решил ликвидировать.

Вместе с тем в конце ноября государство национали-
зировало крупнейший в Украине банк — ПриватБанка, в 
результате чего 100% его акций перешло Министерству 
финансов.

Активы финучреждения по итогам года сократились 
на 16,9% — до 220,018 млрд грн.

С учетом ПриватБанка, общая доля госбанков в 
совокупных активах всех платежеспособных банков 
Украины по состоянию на 1 января 2017 года составляет 
51,8%.

НБУ в 2017г разделил банки на группы 
с госдолей, иностранных банковских групп 

и с частным капиталом
Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году разде-

лил банки на три группы — банки с государственной до-
лей, банки иностранных банковских групп и банки с 
частным капиталом, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно решению правления центробанка от 10 фев-
раля 2017 года № 76-рш, в группу банков с госдолей 
вошли финучреждения, в которых государство прямо 
или опосредованно владеет более 75% уставного капи-
тала — ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргаз-
банк, Украинский банк реконструкции и развития (УБРР) 
и «Расчетный центр».

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-
службе НБУ, УБРР все еще числится в группе банков с 
госдолей, поскольку китайская Bohai Commodity 
Exchange Co. Ltd. (BOCE) к настоящему времени еще не 
подала в центробанк необходимый пакет документов 
для регистрации смены собственника.

В группу банков иностранных банковских групп вошли 
25 банков, контрольные пакеты акций которых принад-
лежат иностранным банкам или иностранным финансово-
банковским группам.

В группу банков с частным капиталом вошли 
63 финансовых учреждений, у которых среди конечных 
владельцев существенного участия есть один или не-
сколько частных инвесторов, прямо и (или) опосредо-
ванно владеющих не менее 50% уставного капитала.

Как отмечается в сообщении, такое распределение на 
группы НБУ будет использовать исключительно с целью 
представления результатов деятельности банковской 
системы Украины и не будет использовать для надзорных 
целей.

НБУ в 2016 году разделил банки на группу банков с 
госдолей, банков иностранных банковских групп и две 
группы по доле активов банковской системы — более 
0,5% и менее 0,5%.

Как сообщалось, государственный пакет акций УБРР 
был продан на аукционе 30 ноября BOCE по стартовой 
цене 82,827 млн грн. На аукцион были выставлены 
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235,986 тыс. акций банка (99,9945%) общей номиналь-
ной стоимостью 117,993 млн грн.

19 декабря 2016 года новый инвестор УБРР выполнил 
ключевое требование относительно увеличения устав-
ного капитала банка до 120 млн грн путем оплаты допо-
лнительной эмиссии акций в количестве 4,001 тыс. шт.

BOCE является крупнейшей в Китае спотовой товар-
ной биржей, учредителями которой выступают китайские 
граждане, несколько государственных компаний, а также 
муниципалитет провинции Тянцзине. Биржа основана в 
2009 году. Ее годовой оборот составляет около $1 трлн

УБРР основан в 2004 году для развития как корпора-
тивного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- 
и долгосрочного кредитования. Его собственником сна-
чала было Государственное инновационное 
финансово-кредитное учреждение, затем — Государ-
ственная инвестиционная компания. В 2013 году банк 
был передан Минфину, а правительство Николая Азаро-
ва предполагало создать на его основе Банк развития.

УБРР на начало октября 2016 года занимал 100-е 
место среди 100 действующих украинских банков по 
размеру активов — 118,721 млн грн.

доходность 2-летних гособлигаций Греции 
превысила 10% впервые с сентября

Доходность двухлетних гособлигаций Греции в чет-
верг выросла на 70 базисных пунктов — до 10,06%, 
превысив психологическую отметку в 10% впервые с 
сентября прошлого года на фоне разногласий с 
международными кредиторами.

Правительство страны, Международный валютный 
фонд (МВФ) и европейские кредиторы расходятся в 
оценке бюджетных показателей Греции и ее задолже-
нности, из-за чего переговоры по выделению Афинам 
средств в рамках третьей программы помощи объемом 
86 млрд евро зашли в тупик.

Греции потребуется очередной транш средств из 
программы помощи до июля, когда ей предстоит пога-
сить долг в размере 6,2 млрд евро.

Ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойб-
ле заявил, что если Греция хочет добиться реструктури-
зации долга, в чем ее поддерживает МВФ, ей придется 
покинуть еврозону.

Рост британского промпроизводства в 
декабре стал рекордным за 6 лет

Объем промышленного производства в Великобрита-
нии в декабре 2016 года вырос на 1,1% по сравнению с 
предыдущим месяцем, когда было зафиксировано 
повышение показателя на 2%, свидетельствуют данные 
Национального статистического управления (ONS) 
страны.

Между тем относительно декабря 2015 года прирост 
промпроизводства составил 4,3% и стал рекордным за  
6 лет.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожи-
дали роста первого показателя всего на 0,2%, второго — 
на 3,2%.

При этом в нефте- и газодобыче было зафиксировано 
снижение 1,1% по отношению к предыдущему месяцу и 
рост на 5% в годовом выражении.

Динамика производства в обрабатывающей 
промышленности страны также оказалась лучше ожида-
ний. Относительно ноября показатель вырос на 2,1% по-
сле роста на 1,4% месяцем ранее. Эксперты ожидали 
повышения всего на 0,5%.

В годовом выражении производство в обрабатывающей 
промышленности увеличилось на 4% при ожидавшемся 
росте на 1,7%.

Наибольший прирост был зафиксирован в фармацев-
тическом секторе — на 8,3% (по отношению к 
предыдущему месяцу) и на 19,1% в годовом выражении.

Нефть усилила подъем после доклада 
МЭА, Brent подорожала до $56,25 за 

баррель
Нефть ускорила темпы роста в ходе торгов в пятницу 

после того, как Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) объявило о рекордном уровне соблюдения 
договоренностей ОПЕК об ограничении добычи — 90%, 
пишет Financial Times.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 12:40 мск в пятницу увели-
чилась на 62 цента (1,11%) — до $56,25 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в марте подоро-
жал на электронных торгах Нью-йоркской товарной бир-
жи (NYMEX) на 54 цента (1,02%) — до $53,54 за бар-
рель.

МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 
2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие 
в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году по-
сле сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году. Рост 
придется в основном на страны Америки, где более 
высокие цены стимулируют рост инвестиций в сланце-
вую нефть в США и долгосрочные проекты в Бразилии и 
Канаде.

«В 2017 году, при условии нормальных погодных усло-
вий, мы ожидаем роста спроса на 1,4 млн б/с, что на 
0,1 млн б/с выше предыдущего прогноза», — говорится 
в докладе МЭА. Вместе с тем подъем замедлится с 
1,6 млн б/с в 2016 году.

Между тем Китай в январе сократил закупки нефти с 
рекордного уровня, поскольку небольшие независимые 
НПЗ снизили потребление перед празднованием Нового 
года по лунному календарю, которое в этом году нача-
лось 27 января.

доллар стабилен в паре с евро, трейдеры 
ждут встречи Трампа и Абэ

Доллар в ходе торгов в пятницу стабилен в паре с 
евро после укрепления в четверг, которому способство-
вали заявления президента США Дональда Трампа о 
скорых налоговых послаблениях для бизнеса, пишет 
The Wall Street Journal.

Евро к 9:10 МСК 10 февраля стоил $1,0664 по сравне-
нию с $1,0666 на закрытие североамериканского рынка 
в четверг.

Курс доллара к иене составил 113,66 иены против 
113,17 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в 
паре с японской нацвалютой также дорожает — 
121,21 иены против 120,70.
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В четверг индекс WSJ, отслеживающий динамику до-
ллара по отношению к корзине 16 основных валют, по-
днялся на 0,4%.

Д.Трамп в ходе встречи с представителями авиаком-
паний США отметил, что его планы по снижению нало-
гов для американских компаний движутся с опережени-
ем графика. Перспективы ослабления налогового 
бремени в США поддерживали рост на многих 
финансовых рынках, однако до сих пор президент не 
раскрыл никаких подробностей.

С начала недели доллар подорожал на 1,2% по отно-
шению к евро и на 0,6% — к иене.

В пятницу Д.Трамп примет в Вашингтоне премьер-
министра Японии Синдзо Абэ.

По словам представителей Белого дома, тема мани-
пулирования курсом иены не будет фигурировать в каче-
стве приоритетной.

Между тем австралийский доллар поднялся на 0,4% 
по отношению к доллару США на торгах в пятницу благо-
даря превысившим ожидания данным об экспорте и им-
порте Китая.

Китайские биржи приостановили вывод 
биткойнов после переговоров с ЦБ Китая
Три крупнейшие биржи криптовалют приняли меры по 

ограничению вывода биткойнов под давлением со 
стороны Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны), бо-
рющегося с отмыванием денег и несоблюдением правил 
валютного контроля.

Биржа BTC China приостановила вывод биткойнов на 
72 часа для пересмотра своей политики, тогда как Huobi 

и OKCoin прекратили его вовсе. Эти действия стали 
следствием требований ЦБ, говорится в совместном за-
явлении бирж.

По словам представителей торговых платформ, огра-
ничения будут сняты после того, как биржи обновят свои 
правила в сфере контроля за перемещением средств, 
чтобы они соответствовали требованиям регуляторов. 
На это может потребоваться около месяца.

Согласно оценке Chainanalysis, только в 2016 году с 
помощью биткойнов из Китая было выведено $2 млрд. 
Эксперты аналитической фирмы утверждают, что в пер-
вой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткой-
нами были осуществлены в Китае.

Курс биткойна в четверг упал на 7,8%, до $977 за бит-
койн. Вместе с тем за последние 12 месяцев биткойн подо-
рожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали 
его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или 
группой программистов, известных под ником Сатоси 
Накамото, является одной из самых популярных альтер-
натив традиционным валютам. Он представляет собой 
программный код, который не регулируется ни одной 
страной или банковским надзорным органом в мире. Не 
имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия 
биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически 
каждый владелец мощного компьютера может «добыть» 
биткойны путем использования вычислительных мощ-
ностей, однако существует предельный объем общего 
количества денег в обороте.
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 5. ПРАТ ВЗУТТЯ-ІФ 18
 6. ПАТ ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ 14
 7. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 4
 8. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ
21

 9. ЗАТ ДОНМАШБУД 7
 10. ПРАТ ЖМЕРИНСЬКЕ АТП-10512 7
 11. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМПОЛІЗВАРЮВАННЯ» 9
 12. ПРАТ ЗАВОД ЕЛОКС 18
 13. ПРАТ ЗАВОД ЕЛОКС 21
 14. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 11
 15. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 13
 16. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 13
 17. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 11
 18. ПРАТ КИЇВШЛЯХБУД 19
 19. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 6
 20. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1 18
 21. ПРАТ КУА АПФ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 5
 22. ПРАТ ЛФС СЕРВІСЕС 19
 23. ПАТ МЕБЛІ 15
 24. ПРАТ НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ» 19

 25. ПАТ НВО «КЗА ІМ.Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО» 22
 26. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 8
 27. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 11
 28. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 12
 29. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 8
 30. ПАТ ПАРК-АВТО 24
 31. ПРАТ ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 20
 32. ПАТ ПКТІ «УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ» 21
 33. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 6
 34. ПАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН» 12
 35. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 14
 36. ПРАТ САРНИНАФТОПРОДУКТ 9
 37. ПРАТ СВІТЯЗЬ 5
 38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ГРАВЕ УКРАЇНА» 
10

 39. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 9
 40. ПРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 16
 41. ПРАТ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 17
 42. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 16
 43. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА 

ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ 
«УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА»

4

 44. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ВАРТА»

19

 45. ПАТ ФІНБАНК 7
 46. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 

ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ
20

 47. ПРАТ ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА 
SU GROUP

20
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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 № 17029
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
10.02.2017 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

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


