
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Лоция», код за ЄДРПОУ: 24546092, 01133, 
м. Київ, бул. Л.Українки, буд. 7 Б, Літера А, офіс 157,  
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій прат «лоция». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «Лоция» від 30 березня 2005 року 
№48/10/1/2005, видане Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпоря-
дження № 331-Кф-С-а від 22 вересня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-

дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ», код за ЄДРПОУ: 
30990896, 61057, м. Харків, вул. Гоголя, буд. 6/8, на ска-
сування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій прат «ГотелЬ ЧІЧІКов». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ» від 
03 червня 2010 року №46/20/1/10, видане 15 липня 2011 
року Харківським територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 330-Кф-С-а від 22 вересня 
2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «БУДИНОК МЕБЛІВ» (проспект Труб-
ників, буд. 20, кв. 36, м. Нікополь, Дніпропетровська об-
ласть, 53210, код за ЄДРПОУ: 20238778), на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «БУдиноК меБлІв». Свідоцтво про реєстрацію 
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випуску акцій ПрАТ «БУДИНОК МЕБЛІВ» від 02 вересня 
2002 року №114/04/1/02, видане 14.07.2011 Дніпропе-
тровським територіальним управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №329-Кф-С-а від 22 вересня 
2017  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих пат «побуттех» 

(2-й Вологодський в’їзд, 6, м.  Харків, 61001, код за 
ЄДРПОУ: 14090774) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПАТ «Побуттех» – розпорядження №411-Кф-З 
від 22 вересня 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: 

«26» вересня 2017 року.

25.09.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «віес БанК»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 19358632)
Шановний акціонере!

Спостережна рада публічного акціонерного товариства «віес 
Банк» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: публічне ак-
ціонерне товариство «віес Банк», Україна, 79000, м. львів, вул.  Гра-
бовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів: 
11 жовтня 2017 року о 09:00 годині у приміщенні пат «віес Банк» за 
адресою: Україна, 79000, м. львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус 
№ 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів - 11 жовтня 2017 року з 08.00 год. до 
08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів: 

05 жовтня 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановлено-
му законодавством про депозитарну систему України.

перелік питань,  
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1. Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк».

2. Надання згоди на укладення ПАТ «ВіЕс Банк» значних правочинів із 
заінтересованістю.

3. Визначення особи, уповноваженої на укладення від імені ПАТ «ВіЕс 
Банк» значних правочинів із заінтересованістю.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних Зборів, надавати для ознайомлення акціонерам в робочий час 
(з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом) в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) до дня проведення Загальних Зборів – в приміщенні Банку за 
адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, 
кім. 213, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведен-
ня. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
www.vsbank.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних Зборів, є Голова Правління ПАТ «ВіЕс 
Банк» Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина 
Ірина Віталіївна. Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акці-
онерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у 
м.  Львові (032) 255 0254, (032) 297 0583. 

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

Голова правління  походзяєва І.в.

приватне аКцiонерне товариСтво «УКрГаЗ-енерГо»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"УКРГАЗ-ЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 34003224
3. Місцезнаходження 01004 Київ Червоноармiйська/

Басейна буд.1-3/2, лiт. "А"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390 55 99 (044) 390 55 95
5. Електронна поштова адреса info@ukrgazenergo.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ukrgazenergo.kiev.ua

7. Вид особливої інформації інформація про порушення справи 
про банкрутство емітента

ii. текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Укртрансгаз» (мiсцезнаходження Клов-

ський узвiз, буд 9/1, м. Київ, 01021) звернувся до Господарського суду  
м. Києва з заявою про порушення провадження у справi про банкрутство 

Приватного акцiонерного товариства «Укргаз-енерго», у зв»язку з неможливiстю 
останнього погасити заборгованiсть в розмiрi 580560718 грн. 26 коп.

Господарський суд м. Києва 06.09.2017 р. ухвалив:
Порушити провадження у справi № 910/11892/17 про банкрутство При-

ватного акцiонерного товариства «Укргаз-енерго».
Визнати розмiр вимог iнiцiюючого кредитора - Публiчного акцiонерного 

товариства «Укртрансгаз» на сумму 580560718 грн.26 коп.
Ввести мораторiй на задоволення вимог кредиторiв.
Призначити розпорядником майна боржника арбiтражного керуючо-

го Прядка Андрiя Михайловича (свiдоцтво про право на здiйснення 
дiяльностi арбiтражного керуючого № 973 вiд 21.05.2013, адреса офiсу: 
вул. Голосiївська,  буд.17, м. Київ, 03039).

Попереднє засiдання суду призначити на 13.11.2017 р. Засiдання буде 
проведено в примiщеннi Господарського суду мiста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б.

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 Сорокiн Микола Олександрович
Член Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.22
(дата)



№182, 26 вересня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "Центр енерго"

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ,  

Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

ii. текст повідомлення
21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 

№21/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
0,0027 га на якiй розташовано господарський бокс №1 котельної житлового 
селища, який належить ПАТ «Центр енерго» на правi власностi та 
облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центр енерго», з рiчною 
орендною платою 734,61 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000009 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 
№21/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
0,0022 га на якiй розташовано господарський бокс №2 котельної житлового 
селища, який належить ПАТ «Центр енерго» на правi власностi та 
облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центр енерго», з рiчною 
орендною платою 598,57 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000007 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 
№21/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
0,0029 га на якiй розташовано господарський бокс №3 котельної житлового 
селища, який належить ПАТ «Центр енерго» на правi власностi та 
облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центр енерго», з рiчною 
орендною платою 796,40 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000009 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 
№21/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 

0,0029 га на якiй розташовано господарський бокс №4 котельної житлового 
селища, який належить ПАТ «Центр енерго» на правi власностi та 
облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центр енерго», з рiчною 
орендною платою 796,40 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000009 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 
№21/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
0,0026 га на якiй розташовано господарський бокс №5 котельної житлового 
селища, який належить ПАТ «Центр енерго» на правi власностi та 
облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центр енерго», з рiчною 
орендною платою 707,40 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000008 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 
№21/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
0,0048 га на якiй розташовано господарський бокс №6 котельної житлового 
селища, який належить ПАТ «Центр енерго» на правi власностi та 
облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центр енерго», з рiчною 
орендною платою 1 305,96 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000015 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 
№21/2017) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центр-
енерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в 
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею 
0,0017 га на якiй розташовано господарчий бокс №7 котельної житлового 
селища, який належить ПАТ «Центр енерго» на правi власностi та 
облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центр енерго», з рiчною 
орендною платою 466,85 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,000005 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних 
дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.

21.09.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центр енерго» (протокол 
№21/2017) було схвалено вчинення значного правочину у розумiннi статтi 
72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: укладання додат-
кової угоди № 1-15/394 вiд 16.08.2017 до Договору № 15/423/99 вiд 18.08.2014 
оренди iндивiдуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до 
комунальної власностi територiальної громади Комсомольської селищної 
ради, з мiсячною орендною платою за базовий мiсяць 82 000,10 грн. без 
урахування ПДВ та iндексу iнфляцiї.

Вартiсть активiв ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 8 582 168 тис.грн.

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво  
«центренерГо»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 26 вересня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,00096 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центр енерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 
Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є 
відчуження або набуття земельної ділянки та іншого нерухомого майна та/
або майнових прав на вищезазначені об’єкти, вiдносяться до значних 
правочинiв.

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 Громко Я.А.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора 
ПАТ "Центр енерго"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.

(дата)

повідомлення про проведення позачергових  
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства 

«агентство по рефінансуванню житлових кредитів» 
Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню жит-

лових кредитів» (Код ЄДРПОУ 38040228, місцезнаходження: 01033, м.Київ, 
вул.Саксаганського, буд.77) повідомляє про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агент-
ство по рефінансуванню житлових кредитів», які відбудуться 27 жовтня 
2017 року о 12.00 год. за адресою: 01033, м.Київ, вул.Саксагансько-
го, 77, 5 поверх. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 23 жовтня 
2017 року. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних 
зборах акціонерів проводитиметься 27 жовтня 2017 року з 11.00 до 11.45 
за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АРЖК».

проект порядку денного: 
1.Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «АРЖК». 2.Прийняття рішення про зміну типу акціонерного то-
вариства. 3.Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного това-
риства. 4.Внесення змін до Статуту, які передбачені зміною типу 
акціонерного товариства з публічного на приватне та відповідно зміною 
найменування, шляхом затвердження його у новій редакції. 5.Визначення 

уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і забезпечен-
ня державної реєстрації прийнятих змін. 6.Внесення змін до цивільно-
правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» 
та з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК», шляхом підписання додаткових 
угод. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод 
з членами Наглядової ради та з членами Ревізійної комісії. 7.Затвердження 
ціни простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» для обов’язкового викупу та про-
дажу раніше викуплених простих іменних акцій ПАТ «АРЖК». 8.Визначення 
уповноваженої особи для укладання договорів обов’язкового викупу простих 
іменних акцій та продажу раніше викуплених акцій.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним позачергових Загальних 
зборів, а також проектом договору про обов’язковий викуп акцій, акціонери 
мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 
16.00 в приміщенні ПАТ «АРЖК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаган-
ського, 77, 5 поверх. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Смолянінов Ілля Володимирович. Адреса веб-сайту 
ПАТ «АРЖК», на якому розміщено інформацію з проектами ріщень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://www.re-
finance.com.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління пат «арЖК» _________С.С. волков 26.09.2017р.
   М.П.  (підпис)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«аГентСтво по рефІнанСУванню Житлових КредитІв»

повідомлення про виникнення особливої інформації
прат «КременЧУцЬКий Завод дороЖнІх маШин»

i. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Кре-

менчуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600, м.Кременчук, 
пр.Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, телефон та факс: 
(0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова адреса: aktsioner@
kredmash-zavod.com, сторінка в мережі Інтернет: www.kredmash.com, вид 
особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

ii. текст повідомлення
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії: 22.09.2017 р.
відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п дата 
вчинення дії

повне найменування 
акціонерного товари-

ства до зміни

повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
1 21.09.2017 Публiчне акцiонерне 

товариство "Кремен-
чуцький завод дорожнiх 

машин"

Приватне акцiонерне 
товариство "Кремен-

чуцький завод дорожнiх 
машин"

Зміст інформації:
Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Кремен-
чуцький завод дорожнiх машин" 1.09.2017 р. (протокол позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 1.09.2017 р.) по бiльшостi голосiв при 
голосуваннi по другому питанню порядку денного "Про змiну типу Товари-
ства з публiчного на приватне" було прийнято рiшення: змiнити тип Товари-
ства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 21.09.2017р.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Тверезий Олександр Володимирович
Голова правлiння-
Генеральний директор

22.09.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО №16327"  

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 03115347; місцезнаходження: 61038,
Харківська обл., м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд.88; тел./факс:
0577170372; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: xatp16327.infosite.com.ua.         

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХАТП №16327" 12 вересня 2017

року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публіч-
ного на приватне. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -
20 вересня 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до
зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТ-
РАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327". Повне найменування акці-
онерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327".      

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

Голова Правління Овечкін Ігор Миколайович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 03359552
3. Місцезнаходження: 61004 м. Харків, вул. Москалівська, 57/59
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7630792, (057) 7630792
5. Електронна поштова адреса: nina.tereschenko@khgorgas.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http//khgor.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківмісь-

кгаз" від 21.09.2017 р. б/н відбулися зміни у складі посадових осіб Емітен-
та, а саме: прийнято рішення тимчасово відсторонити Голову Правління
ПАТ "Харківміськгаз" Джиоєва Рафаеля Левановича від здійснення повно-
важень Голови Правління Товариства на час проведення позапланової
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з 21 вересня
2017 року на строк 1 (один) календарний місяць. Розмір пакету акцій Емі-
тента, який належить посадовій особі -  0%. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Джиоєв Р.Л. обраний
на посаду  Голови Правління з 05.04. 2016 р., переобраний на посаду Го-
лови Правління з 01.07.2016 р.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківмісь-
кгаз" від 21.09.2017 р. б/н відбулися зміни у складі посадових осіб Емітен-
та, а саме: прийнято рішення призначити Безлепкіна Валерія Михай-
ловича тимчасово здійснюючим повноваження Голови Правління ПАТ
"Харківміськгаз" з 21 вересня 2017 року строком на один календарний мі-
сяць.  Розмір пакету акцій Емітента, який належить посадовій особі -  0%.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Посадова особа протягом останніх  п`яти років перебувала на таких
посадах: помічник міського голови м.Запоріжжя, директор департаменту
ЖКГ Запорізької міської ради.

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

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

2. Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління Без-
лепкін Валерій Михайлович

22.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"

2. Код за ЄДРПОУ: 04852585
3. Місцезнаходження: 62418, смт Пiсочин Харкiвського району Харкiвс-

ької областi, Кiльцева, 41
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 784-99-09 (057) 784-99-09
5. Електронна поштова адреса: aokdsk@kdsk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно наказу голови правлiння АТ "КДБК" вiд 21.09.2017 р. № 161 при-
пинено повноваження Коган Євгенiї Iллiвни (паспорт серiї МК № 292794,
видан 10.09.1996 р. Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областii) як
головного бухгалтера у зв’язку з переводом на посаду члена правлiння з
фiнансово-економiчних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Володiє 0,00 % в статутному капiталi. На поса-
дi перебувала 18 рокiв. 

Згiдно рiшення правлiння АТ "КДБК" вiд 22.09.2017 р. (протокол №
1/17) Коган Євгенiї Iллiвнi (паспорт серiї МК № 292794, видан 10.09.1996
р. Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвський областi) доручено виконан-
ня обов’язкiв головного бухгалтера в порядку сумiщення посад члена
правлiння АТ "КДБК" з фiнансово-економiчних питань та головного бухга-
отера. Володiє 0,00% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Повноваження набуто безстроково.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера АТ
"КДБК".

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Легейда Олександр Петрович

22.09.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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до УваГи аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «ЖитомирІнвеСт»
(04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 4Б, 

код ЄДРПОУ: 01036773)
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Житомир інвест» 

повідомляє про скликання в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Житомир-
інвест», які відбудуться:

04 жовтня 2017 року о 11:00 годині, за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. ярославська, буд. 4Б (кімната 2).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-
рах буде проводитись з 09:30 до 10:30 в день та за місцем проведення 
Загальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені до пе-
реліку акціонерів ПАТ «Житомирінвест», який буде складено станом на 
30  вересня 2017 року.

Інформація з проектом рішень по кожному питанню включеному до 
проекту порядку денного розміщена за веб-адресою: https://smida.gov.ua/
site/01036773.

порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення щодо укладення Товариством значного пра-

вочину (Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «-Житомирінвест-», шляхом внесення нерухомо на майна, що 
належить Товариству)

4. Про призначення особи уповноваженої бути присутньою та пред-
ставляти інтереси Товариства на Загальних зборах учасників Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «-Житомирінвест-», а також особи 
відповідальної за подачу документів для державної реєстрації збільшен-
ня статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «-Жи-
томирінвест-» шляхом внесення нерухомого на майна, що належить То-
вариству.

З матеріалами під час підготовки до Загальних зборів ПАТ «Житомир-
інвест» акціонери Товариства можуть ознайомитися в робочі дні з 27 ве-
ресня 2017 року, в робочі дні з 10:00 до 16:00, за адресою місцезнахо-
дження товариства: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 4Б. Телефони 
для довідок: Сподін Сергій Юрійович (044) 287-11-25.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
менти, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, 
представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені  
без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, на-
лежним чином оформлені документи, що підтверджують їх повнова-
ження.

наглядова рада пат «ЖитомирІнвеСт»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. приватне аКцІонерне товариСтво Стра-

хова КомпанІя «Інтер-полІС».
2. Код за ЄДРПОУ: 19350062
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-43-05
5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com
7. Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
22.09.2017 р. на пiдставi повiдомлення акцiонера про замiну представни-

ка в Наглядовiй радi у складi посадових осiб емiтента припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Кушнiрчука Максима Вiкторовича - представ-
ника акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (код ЄДРПОУ 40075815). Посадова 
особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Член Наглядової ради 
перебував на посадi з 10.03.2017 р. по 22.09.2017 р. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Припинено повноваження у зв'язку iз замiною представника 
акцiонера в Наглядовiй радi Товариства (отримане 22.09.2017 р.).

22.09.2017 р. на пiдставi повiдомлення акцiонера про замiну представника 
в Наглядовiй радi у складi посадових осiб емiтента Рязанцевим Андрiєм 
Вiкторовичем набуто повноважень члена Наглядової ради - представника 
акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (код ЄДРПОУ 40075815). Посадовою особою 
набуто повноважень на строк до 10.03.2020 р. Протягом останнiх п'яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: 07.1998-10.2014 р. - начальник 
вiддiлу депозитарної дiяльностi та фондового ринку, заступник, перший заступ-
ник Голови правлiння АКБ «Прикарпаття»; Голова правлiння ВАТ АКБ «При-
карпаття»; Голова Правлiння ВАТ «Плюс Банк»; Голова правлiння, радник в 
ПАТ «Плюс Банк»; 11.2014-02.2015 р. - провiдний професiонал з питань врегу-
лювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тим-
часової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї Департаменту врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб; 
03.2015-07.2015 р. - Голова Правлiння ТОВ IПК «Прiнком груп»; 07.2015-
12.2016 р. - заступник директора Департаменту забезпечення дiяльностi 
Мiнiстра, заступник директора Департаменту фiнансiв охорони здоров'я та 
соцiальних програм, начальник Управлiння верифiкацiї та монiторингу виплат 
Мiнiстерства фiнансiв України; 14.12.2016 р. по сьогоднiшнiй день - директор з 
економiки i фiнансiв ПАТ «Укрзалiзниця». Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Пiдставою для набуття повноважень є повiдомлення акцiонера про 
замiну представника в Наглядовiй радi Товариства (отримане 22.09.2017 р.).

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління
(Генеральний директор) Бурлаєнко С.в.

25.09.2017 р.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

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

СТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 35590956 
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, 

Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http:// www.ap-bank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. текст повідомлення 

Рішенням єдиного акціонера Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» № 6 від 
21.09.2017 року (далі – Рішення Акціонера) прийнято рішення, а саме: 

- Припинено повноваження Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» Федоренко Ма-
рини Олександрівни (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) 
з 21 вересня 2017 року (останній день повноважень) у зв’язку з поданою 
нею заявою щодо припинення повноважень, як незалежного члена Спо-
стережної ради Банку. Посадова особа не має непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному 
капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС 
БАНК». Перебувала на посаді 2 роки 2 місяці.

- Обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», в якості не-
залежного члена Спостережної ради, Дмуховського Богдана Володимиро-
вича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), з «22» вересня 
2017 року, на строк до наступних річних зборів Банку/до дня прийняття єди-
ним акціонером Банку рішень з питань, що виносяться на річні збори акці-
онерних товариств. Посадова особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному 
капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС 
БАНК». Протягом останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi Дмухов-
ський Б.В. обіймав посади: з 01.07.2017 по теперішній час, Адвокатське 
об’єднання «Юридична фірма «ЕКВО»: помічник адвоката Дрюк Наталії 
Олександрівни; з 21.07.2015 по 30.06.2017, ТОВ «ЕКВО»: старший юрист, 
юрист; з 01.02.2012 по 20.07.2015, ТОВ «АСТАПОВ І ПАРТНЕРИ»: старший 
юрист, юрисконсульт. 

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

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

Голова Правління    _______            С.А. Щепанський
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище) 22.09.2017 року

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аГропроСперІС БанК»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вироБниЧе пІдприЄмСтво 
«УКраГроЖитлопоБУтБУд»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01034, м.Київ-34, вул. Володимирська, 23-б.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» (надалі ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛО-
ПОБУТБУД», або Товариство) повідомляє Вас, що 31 жовтня 2017 року о 
10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. алма-атинська, 2/1, літе-
ра Б, поверх 1, кімната 1 (приміщення кафе «ласна»), відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 31 жовтня 2017 року з 09.20 год. до 09.50 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Б, поверх 1, кімната 1 (при-
міщення кафе «Ласна»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
25 жовтня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з 
матеріалами зборів до 30 жовтня 2017 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) 
за адресою: Україна, м.Київ, вул. Володимирська, 23-б, каб. 1, ПАТ «ВП 
«УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД». Відповідальна за ознайомлення з матеріа-
лами зборів особа – 

Директор ПАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» О.В. Слюсарчук. Те-
лефон для довідок (044) 296-44-79.

31 жовтня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: www.ukragro.patprom.com

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015 та 2016 роках. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2014, 2015 та 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015 та 2016 роках. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014, 2015 та 
2016 роки.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства

10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
12. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
14. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії 

Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізій-
на комісія".

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

19. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності
пат «вп «УКраГроЖитлопоБУтБУд» (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного 

товариства про проведення загальних зборів»)
найменування показника 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік
Усього активів 4189 6436 6041 6190
Основні засоби 3129 3696 3462 3767
Довгострокові фінансові 
інвестиції

19 1993 1992 1992

Запаси 8 49 27 31
Сумарна дебіторська заборго-
ваність

2592 2711 2731 1223

Грошові кошти та їх еквіваленти - 24 5 -
Нерозподілений прибуток (6053) (3852) (3939) (3717)
Власний капітал (4629) (2428) (2515) (2293)
Статутний капітал 1301 1301 1301 1301
Довгострокові зобов`язання 0 0 0 0
Поточні зобов`язання 8818 8864 8556 8483
Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

(0.42305) 0.01672 (0.04267) 0.00349

Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

5202667 5202667 5202667 5202667

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0 0 0

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0 0 0

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

10 10 8 8

пат «вп «УКраГроЖитлопоБУтБУд»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: приватне 

аКцІонерне товариСтво «дераЖнянСЬКий мо-
лоЧний Завод»  2.Код за ЄДРПОУ : 14146210  3.Місцезнахо-
дження : 32200, м. Деражня, Б. Олійника, 7 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (03856) 21081, 21336 5.Електронна поштова адреса: dmolzav@
ukrpost.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: www.dmz.ua 7.Вид особливої 
інформації – відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.Текст повідомлення: Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Дераж-
нянський молочний завод» від 22.09.2017р. (Протокол №2/2017 від 22.09.2017р.), 

відповідно до вимог ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» постановили: Нада-
ти попередню згоду на укладання кредитних договорів, договорів застави, до-
говорів на придбання природного газу, договорів закупки сировини, матеріалів 
та реалізації продукції на суму, що перевищує 25% активів балансу станом на 
01.01.2017 року, на строк до 1 травня 2018р. Встановити загальну граничну 
суму для таких правочинів до 70 мільйонів гривень. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 24673,00 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 283,71 %

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

2. Голова правління Яглінський Валерій Станіславович 22.09.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «УСК «КНЯЖА 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 12-2017 від 22.09.2017 р. припинено по-
вноваження Члена Правління Красовської Світлани Володимирівни 
22.09.2017 р. Красовська Світлана Володимирівна згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала поса-
ди Першого Заступника Голови Правління і Заступника Голови Правлін-
ня ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». На посаді перебува-
ла 5 років (з 02.04.2012 р.). Замість Красовської С.В. на посаду нікого не 
обрано.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правління  Грицута д.о.
25.09.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКа Страхова КомпанІя «КняЖа вІЄнна ІнШУранС ГрУп»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КІрово-
ГрадГІдроСпецБУд» ( далі – Товариство) 

(код ЄДРПОУ: 01416197, місцезнаходження: 25014, м. Кіровоград,  
вул. Промислова,4) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів 
відбудуться 30 жовтня 2017 року о 14.00 год. За адресою: місто Кропив-
ницький, вул. промислова,4 каб. № 301( у приміщенні актового залу). 
Реєстрація акціонерів (їх представників ), що прибули на збори відбудеть-
ся з 12.30 до 13.45 год. за місцем проведення зборів м. Кропивницький, 
вул. Промислова,4 каб № 301( у приміщенні актового залу). Для участі у 
зборах та реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, або інший офі-
ційний документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – дові-
реність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з 
чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу. Акціоне-
ри можуть ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань включених 
до проекту порядку денного та надати свої пропозиції в робочі дні з 08.00 
до 16.00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Промислова,4, кімната 309, 
тел. (0522) 33-11-27. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Кваша Ігор Анатолійович - заступник директора. В 
день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документа-
ми можливо у місці проведення загальних зборів. Права акціонерів щодо 
внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до 
питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
gidrospecbud.аt24.com.ua.Дата складання переліку акціонерів Товариства, 
які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24 .00 год. 
24  жовтня 2017 року. 

проект порядку денного:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 
3.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження регламенту проведення загальних зборів.
4.Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
5.Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
6.Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів ТДВ 

«Кіровоградгідроспецбуд» та для проведення дій, пов’язаних із державною 
реєстрацією новоствореного товариства в органах державної реєстрації.

наглядова рада товариства.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента:

приватне аКцІонерне товариСтво «дераЖ-
нянСЬКий молоЧний Завод» 

2.Код за ЄДРПОУ : 14146210 
3.Місцезнаходження : 32200, м. Деражня, Б. Олійника, 7
4.Міжміський код, телефон та факс: (03856) 21081, 21336
5.Електронна поштова адреса: dmolzav@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dmz.ua
7.Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ.Текст повідомлення: Позачергові Загальні збори акціонерів 

ПрАТ  «Деражнянський молочний завод» від 22.09.2017р. (Протокол 
№2/2017 від 22.09.2017р.), відповідно до вимог ст.70 ЗУ «Про акціонерні 
товариства» постановили :

1. Надати згоду на отримання Товариством кредиту в формі овердрафт 
у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний 
банк України» в особі філії АТ «Укрексімбанк» у місті Хмельницькому в 
сумі 3 300 000,00 (три мільйони триста тисяч)грн. строком на 12 місяців. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
24673,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності -13,37%

2. Для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним 
договором передати в заставу Публічному акціонерному товариству 
«Державний експортно-імпортний банк України» товари в обороті, що на-
лежать Товариству (масло селянське солодковершкове 72,5%, сир сичуж-
ний твердий, казеїн технічний тощо) загальною ринковою вартістю до  
10 000 000,00 (десяти мільйонів) грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 24673,00 тис.грн. Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
40,53%.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством

2. Голова правління Яглінський Валерій Станіславович 22.09.2017

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента:

1.Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: публiчне акцiонерне товариство 

по газопостачанню та газифiкацiї «Чорткiвгаз»; 2.Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ – 21155830; 3.Місцезнаходження емітента- 48500, Терно-
пільська обл.,м. Чорткiв, Гранична-Бiчна, 39Б; 4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента- 03552 22678; 5. Електронна адреса емітента-  
Chortkiv@tgaz.te.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації- http://chortkivgaz.
tgaz.te.ua/; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента. 

2. текст повідомлення:
Згiдно листа акціонера НАК «Нафтогаз України» № 10-6754/1-17 вiд 

18.09.2017 року (отриманого вiд НАК «Нафтогаз України» 22.09.2017р):

- припинено повноваження на посадi члена Наглядової ради - представ-
ника Iльченко Iрини Вячеславiвни (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебувала на посадi з 26.04.2017р. по 18.09.2017р.

- набуто повноваження члена Наглядової ради Пташником Андрiєм 
Юрiйовичем (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) до наступних річних зборів Товариства.Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду заступника начальника 
вiддiлу Управлiння корпоративних прав НАК «Нафтогаз України». 

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

Голова правлiння пат «Чортківгаз»           i.З. Клизуб     22.09.2017р.

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧанню та ГаЗифiКацiЇ «ЧортКiвГаЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 26 вересня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БерШадСЬКий елеКтротехнІЧний 

Завод»
(код ЄДРПОУ 05769219,  

24400, Вінницька область, Бершадський район,  
місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165,  
тел./факс (04352) 2-42-26)., електронна поштова  

адреса par@05769219.pat.ua,  
власний веб-сайт в мережі Інтернет – 

http://www.05769219.pat.ua
Відповідно до Наказу по Товариству вiд 25.09.2017 року № 23К 

звільнена за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за ві-
ком заступник голови правління з фінансово – економічних питань 
(головний бухгалтер) Безрукова Олександра Ананiївна, паспорт АА 
708173, виданий 03.03.1998 року Бершадським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, на посаді була 16 років, частка в статутному капі-
талі – 0,008%; розмір пакета акцій – 10,50 грн. 

Відповідно до Наказу по Товариству вiд 25.09.2017 року № 23К 
призначена на невизначений термін заступник голови правління з фі-
нансово – економічних питань (головний бухгалтер) Масловська Ган-
на Володимирівна, паспорт КМ 969805, виданий 08.08.2015 року При-
морським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській областi, протягом 
останніх п’яти років займала посади: секретар ПАТ «Плазма Тек», 
бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Західна каолінова 
компанія», частка в статутному капіталі – 0,00%; розмір пакета акцій 
– 0,00 грн. 

Відповідно рішення Наглядової ради Товариства вiд 25.09.2017року 
Протокол № 07/17 у зв’язку із втратою трудових відносин, припинені 
повноваження члена правління Безрукової Олександри Ананiївни, 
паспорт АА 708173, виданий 03.03.1998 року Бершадським РВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi, на посаді була 16 років, частка в статут-
ному капіталі – 0,008%; розмір пакета акцій – 10,50 грн.

Відповідно рішення Наглядової ради Товариства вiд 25.09.2017року 
Протокол № 07/17 обрано терміном на невизначений строк до при-
пинення її повноважень за рішенням Наглядової ради члена правлін-
ня Масловську Ганну Володимирівну, паспорт КМ 969805, виданий 
08.08.2015 року Приморським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одесь-
кій областi, протягом останніх п’яти років займала посади: секретар 
ПАТ «Плазма Тек», бухгалтер, заступник головного бухгалтера  
ТОВ «Західна каолінова компанія», частка в статутному капіталі – 
0,00%; розмір пакета акцій – 0,00 грн.

Посадові особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не мають. 

Голова правління в.о.попук пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе 
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС «КУРС»
2. Код за ЄДРПОУ: 21607389
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 369-58-21, 566-65-21
5. Електронна поштова адреса: npk_kurs@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kurs.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на позачергових загальних зборах ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМПЛЕКС «КУРС» (Протокол №6 позачергових загальних зборiв  
ПРАТ «НВК «КУРС» вiд 22.09.2017 р.) вирiшили попередньо надати згоду 
Товариства на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв 

застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги, купiвлi-продажу, задоволення вимог кредиторiв, оренди, пору-
ки, зберiгання договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових 
угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року 
з моменту проведення цих позачергових загальних зборiв Товариства, на 
суму не бiльше як 500 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 
2016 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядо-
вою Радою Товариства (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 
188915,0 тис. грн. (сто вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв дев'ятсот п'ятнадцять 
тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 р. склала 37783,0 тис.грн. (тридцять 
сiм мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят три тисячi грн. 00 коп.). Уповноважити на 
пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства В.о. Голови правлiння 
Товариства, або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально 
посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової ради Товари-
ства щодо надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних 
договорiв. 

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. В.о. Голови правлiння Беляков Володимир Павлович, 22.09.2017, мп

приватне аКцiонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧий КомплеКС «КУрС»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво «СУмСЬКе маШиноБУдiвне 
наУКово-вироБниЧе оБ'Єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ii. текст повідомлення

N
з/п

дата 
прийняття 

рішення

ринкова вартість 
майна або 

послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінан-

сової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості 
активів емітента 

за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності

(у відсотках)
1. 20.09.2017 р. 836 044,8 6 241 543 13,39
20.09.2017р., протокол 20/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між 
Товариством та ПАТ «ПУМБ» (далі - Банк) Додаткових угод до 
Кредитних договорів на загальну суму 32 млн. дол. США та 
Додаткових угод до Договорів поруки між ТОВ «СМНВО» та Банком 
про внесення інформації про зміну умов вищезгаданих Кредитних 
договорів.
Офіційний курс НБУ станом на 20.09.2017р.: 1 дол. США = 26,1264 грн. 
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Това-
риства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість 
майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) гривень».

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор цимбал о.ю. 21.09.2017р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «Страхова КомпанІя «КняЖа 
лайф вІЄнна ІнШУранС ГрУп»

2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 585 55 08, +38 044 585 55 07
5. Електронна поштова адреса: Info@kniazha-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 12-2017 від 22.09.2017 р. припинено повнова-
ження Голови Правління Васютіна Руслана Миколайовича 22.09.2017 р. Васю-
тін Руслан Миколайович згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 
Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх 
п'яти років обіймав посаду Голови Правління ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄН-
НА ІНШУРАНС ГРУП». На посаді перебував 10 років (з 29.04.2007 р.).

Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «КНЯЖА 
ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 12-2017 від 22.09.2017 р. Грицуту 
Дмитра Олексійовича обрано Головою Правління з 25.09.2017 р. на 3 роки 
(до 22.09.2020 р.). Грицута Дмитро Олексійович згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав. Пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду 
Голови Правління ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «КНЯЖА 
ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 12-2017 від 22.09.2017 р. припинено 
повноваження Члена Правління Красовської Світлани Володимирівни 
22.09.2017 р. Красовська Світлана Володимирівна згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посади 
Першого Заступника Голови Правління і Заступника Голови Правління 
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». На посаді перебувала  
1 рік (з 22.04.2016 р.). Замість Красовської С.В. на посаду нікого не обрано.

Згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «КНЯЖА 
ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» № 12-2017 від 22.09.2017 р. подовжено 
термін повноважень Першого Заступника Голови Правління Бордюг Ірини 
Вікторівни до 22.09.2020 р. Бордюг Ірина Вікторівна згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду 
Першого Заступника Голови Правління ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП».

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  васютін р.м.
22.09.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КСГ» 
(місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська область, місто 
Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 6, ідентифікаційний код юридичної 
особи – 19364584) (надалі – «товариство») повідомляє про прове-
дення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (нада-
лі  – «позачергові Загальні збори»), які відбудуться 27 жовтня 
2017  року об 11-30 год. за адресою: 49044, дніпропетровська об-
ласть, місто дніпро, вулиця ливарна, будинок 6 другий поверх в 
приміщенні конференц-залу №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у 
позачергових Загальних зборах відбудеться в день та за місцем про-
ведення позачергових Загальних зборів з 10-30 до 11-15 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах – 23 жовтня 2017 року.

порядоК денний
позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних 
зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на позачергових Загальних зборах.

3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів, 
затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

4. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
5. Обрання Голови Правління Товариства.
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення 

уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту Товариства 
та здійснення реєстрації нової редакції Статуту Товариства у держав-
них органах.

7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в но-
вій редакції

8. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Това-
риства в новій редакції.

9. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій ре-
дакції

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товари-
ства.

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://19364584.infosite.com.ua/

Для реєстрації при собі мати:
6 для акціонерів – паспорт;
7 для представника акціонера – паспорт та довіреність на пра-

во участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«КСГ» відбуватиметься за письмовими запитами акціонерів з 27.09.2017 
року у робочий час за адресою: 49044, Дніпропетровська область, міс-
то Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 6, другий поверх в приміщенні 
конференц-залу №1, а в день проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами - Тихонов В.В., телефон 
для довідок:+380676335500.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Племiнний завод Закарпатський»,2. Код за ЄДРПОУ: 00845648, 
3.  Місцезнаходження: 90231, с.Гать, вул. Головна, буд. 63, корпус Б, 4. Між-
міський код, телефон та факс: відсутній, 5. Електронна поштова адреса: 
pemzavod@emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: pemzavod.
emitents.net.ua , 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

Засiданням Наглядової Ради ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» 
(протокол №4 вiд 21.09.2017 р.), яке вiдбулося 21.09.2017 року, прийнято 
рiшення:

- про припининня повноваження з 21.09.2017 року Директора 
ПрАТ  «Племiнний завод Закарпатський» Гук Олександра Степановича, на 
пiдставi подано нимї заяви.

- обрати з 21.09.2017 р. на посаду Директора ПрАТ «Племiнний завод 
Закарпатський» Савинець Михайла Михайловича. Особу обрано строком 
на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: З 
01.04.2016 р. по 20.09.2017 р. працював завiдувачем господарства 
СТОВ  «Агро-Лучки».

Посадові особи не володiють часткою у статутному капiталi товариства, 
не мають непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини, та не 
надали згоди на розкриття паспортних даних.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 

директор  Савинець михайло михайлович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«племiнний Завод ЗаКарпатСЬКий»
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повІдомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «БУдІвелЬно-монтаЖне УправлІн-
ня №26 «одеСБУд» ; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та 31769002

3. Місцезнаходження емітента 65045, Одеська обл., м. Одеса, вул. Тирас-
польська, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (048) 725 22 21 725 15 39
5. Електронна поштова адреса емітента 03579012@sc-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://31769002.sc-ua.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI. Ві-

домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій 

ІІ. текст повідомлення
Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерного товариства, отриманого ПрАТ «БМУ №26 «ОДЕСБУД» 

22.09.2017 р., стало відомо про зміну власників акцій , яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій:

-відбулось зменшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах влас-
ника «фізичної особи», розмір частки в загальній кількості акцій – 29 475 шт 
або 15.23 %, та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру па-
кета акцій - 29475 шт або 25.97 %, розмір частки акціонера в загальній 
кількості акцій 1475 акцій або 0.76%. та в загальній кількості голосуючих 
акцій після зміни розміру пакета акцій, становить 1475 акцій або 1.28%. 

-відбулось збільшення кількості акцій на рахунку власника «фізичної 
особи», розмір частки в загальній кількості акцій - 10 000 акцій або 5.17 %, 
та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій -  
10 000 шт або 8.81 %, розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 
– 46 950 шт або 24.26 % та в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій, становить – 46950 шт або 40.65 %.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правлiння ____ Рассадкін Ігор Михайлович

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 25.09.2017

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

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

1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво «аСвiо БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 09809192
3. Місцезнаходження: 14000 м.Чернiгiв, вул.Преображенська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 616-027, (0462) 616-029
5. Електронна поштова адреса: elena.khudijash@asviobank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітен-
та про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «АСВIО БАНК» (Протокол № 78 вiд 22.09.2017 р.) у зв'язку з збитко-

вою діяльністю «Київського відділення №7»: 
-Закрити у мiстi Києвi вiддiлення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «АСВIО БАНК» за адресою: 04071, Україна, місто Київ, вулиця 
Щекавицька, 55 пiд назвою «Київське вiддiлення №7». 

-Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ «АСВIО БАНК» Воїновiй Л.А. 
на проведення органiзацiйних заходiв, необхідних для закриття «Київського 
вiддiлення №7» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», 
а також на здійснення від імені Банку всіх дій, пов'язаних із виключенням відо-
мостей про відокремлений підрозділ банку (відділення) з Державного реєстру 
банків.

Функцiї, якi виконувало вiддiлення: банкiвськi операцiї та надання послуг вiд-
повiдно до Положення про «Київське вiддiлення №7» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК» та в межах, визначених законодавством.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова правлiння  воїнова л.а.
22.09.2017

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне това-
риСтво «КиЇвГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. м.Бойчука, 4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 495-04-04
5. Електронна поштова адреса contact@kyivgaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://kyivgaz.ua/
7. Вид особливої інформації відомості про прийняття рішення 

про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» вiд 21 вересня 

2017  року (протокол вiд 21.09.2017р.) внесено змiни до пункту 4 
Порядку та строкiв виплати дивiдендiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Київгаз», затвердженого протоколом засiдання наглядо-
вої ради ПАТ «Київгаз» вiд 19 травня 2017 року який викладено в 
наступнiй редакцiї:

«4. Розмiр дивiдендiв за 2016 рiк на 1 просту iменну акцiю стано-
вить 1,4294 грн. (одна цiла та чотири тисячi двiстi дев'яносто чотири 
десятитисячних гривнi).»

Голова правління _________ 
(підпис)

С.о.Горовий
(ініціали та прізвище керівника)

м.п. 21 вересня 2017 року 
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвГаЗ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Комісія з припинення 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«КонотопСЬКий ремонтно-механІЧний Завод»
(код ЄдрпоУ 30640200, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., 

м.  Конотоп, вул. парківська, 18) повідомляє про проведення установчих 
зборів засновників (учасників) товариСтва З оБмеЖеною вІдповІ-
далЬнІСтю «КонотопСЬКий ремонтно-механІЧний Завод», які 
відбудуться «26» жовтня 2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 
41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. парківська, 18 (кімната №1). Ре-
єстрація засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» – ак-
ціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що припиняється, для їх участі у збо-
рах, відбудеться «26» жовтня 2017 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 
50 хвилин за місцем проведення установчих зборів. Право на участь в 
установчих зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД» мають всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що припиняється. 
Для реєстрації засновникам (учасникам) необхідно пред`явити документ, 
що посвідчує особу, представникам засновників (учасників) додатково по-
трібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повно-
важення), оформлену у відповідності до вимог законодавства України.

порядоК денний 
(перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання) 

УСтановЧих ЗБорІв ЗаСновниКІв (УЧаСниКІв) 
товариСтва З оБмеЖеною вІдповІдалЬнІСтю 

«КонотопСЬКий ремонтно-механІЧний Завод»:
1. Обрання лічильної комісії установчих зборів засновників (учасників) 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

2. Обрання голови та секретаря установчих зборів засновників (учасни-
ків) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОП-
СЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

3. Створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», яке утворюється 
внаслідок припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КО-
НОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетво-
рення та є повним правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

4. Затвердження передавального акту між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНО-
ТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

5. Надання повноважень щодо підписання передавального акту від іме-
ні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОП-
СЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

6. Затвердження розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

7. Затвердження складу засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» та розподіл часток між ними у статутному капіталі.

8. Визначення місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД».

9. Створення виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», 
його обрання, встановлення строку його повноважень та укладення з ним 
трудового договору (контракту).

10. Створення ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», 
обрання її голови та членів, встановлення строку їх повноважень.

11. Затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

12. Надання повноважень щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» від імені всіх його засновників (учасників).

13. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» та його установчих документів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, що сто-
суються питань порядку денного установчих зборів засновників (учасників) 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» – Бойко Євгеній Іванович. Довідки за 
телефоном: (05447) 6-61-75.

Комісія з припинення товариства

Шановний акціонере!

вІдКрите аКцІонерне товариСтво 
«приКарпатаГроБУд» 

(код ЄДРПОУ 03088662)
місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, 

вул. Національної гвардії, 14, повідомляє про проведення загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться:

27 жовтня 2017 року о 12:00 год. за адресою: м. Івано-франківськ, 
північний бульвар 7»б» «центр розвитку підприємництва «Бізнес-

інкубатор»».
Реєстрація акціонерів та уповноважених представників для участі у за-

гальних зборах розпочнеться в 11:00 год. і закінчиться в 11:45 год за місцем 
проведення зборів. 

порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на за-

гальних зборах акціонерів;
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на загальних зборах акціонерів;
5. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2012- 2016 роки.
6. Звіт Спостережної ради за 2012- 2016 роки.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2012- 2016 роки.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік за на-

слідками звітів Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії. Затвер-
дження результатів діяльності Товариства за 2012- 2016 роки.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2016 році.
10. Про зміну типу (найменування) товариства з Відкритого акціонер-

ного товариства «Прикарпатагробуд» на Приватне акціонерне товари-
ство «Прикарпатагробуд» та надання повноважень щодо переоформ-
лення документів товариства у зв’язку з зміною типу (найменування) 
товариства.

11. Про зміну місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства.
12. Про затвердження нової редації Статуту Товариства , підписання та 

проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товари-
ства.

13. Затвердження нової редакції Положеннь Товариства.
14. Відкликання Голови та членів Спостережної ради, Правління та Ре-

візійної Комісії Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної ко-

місії (Ревізора) Товариства. 
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства 
03088662.infosite.com.ua. Перелік акціонерів, які мають право брати участь 
у загальних зборах, складається на 24 годину 23 жовтня 2017 року Націо-
нальним депозитарієм України.Товариство надає можливість акціонерам 
ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного та інших питань шляхом звернення за телефоном - (0342)525767, від-
повідальна особа – Банцур О.М. Для участі в зборах при собі необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, для представ-
ників акціонерів – доручення, оформлене відповідно до законодавства.

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Закрите акцiонерне това-
риство «Прикарпатжитлобуд», 05423969, вул.Марковецька, 11, м.Iвано-

Франкiвськ, с.Хриплин, Івано-Франківська, 76495, (0342) 77-06-68
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.09.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://05423969.nethouse.ua

ЗаКрите аКцiонерне товариСтво 
«приКарпатЖитлоБУд»
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво «СУмСЬКе маШиноБУдiвне 
наУКово-вироБниЧе оБ'Єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ii. текст повідомлення

N
з/п

дата 
прийняття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

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

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1. 21.09.2017 р. 26,18832 6 241 543 0,00042
21.09.2017р., протокол 21/09-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між 
Товариством та Сумською обласною державною адміністрацією до-
даткової угоди про внесення змін до договору оренди землі на терито-
рії Недригайлівського району Сумської області в частині продовження 
строку дії договору оренди та внесення інших змін. Нормативна гро-
шова оцінка земельних ділянок становить 26 188,32 грн.
Згідно з п.13.1.3 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочи-
ном Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, неза-
лежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх пред-
метом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого 
майна, у тому числі земельних ділянок, які належать Товариству на 
праві власності або перебувають у його користуванні (передача у 
користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, 
користування, відмова від земельної ділянки тощо)».

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Генеральний директор цимбал о.ю.  21.09.2017р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвГаЗ»
повІдомлення 

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне товари-
Ство «КиЇвГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. м.Бойчука, 4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 495-04-04
5. Електронна поштова адреса contact@kyivgaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ІІ. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» вiд 21 вересня 

2017  року (протокол вiд 21.09.2017 року):
- заступника голови Правлiння ПАТ «Київгаз» з загальних питань 

Пархоменко Тетяну Василiвну (фiзична особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) призначено з 21.09.2017 р. членом Правлiння 
ПАТ «Київгаз». Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. По-
садова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Строк, на який обрано особу – 3 (три) роки. Перебуває на 
посадi заступника голови Правлiння ПАТ «Київгаз» з загальних питань 
з 01 березня 2017 року.

- заступника голови Правлiння ПАТ «Київгаз» з юридичних питань Ле-
бедєва Юрiя Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) призначено з 21.09.2017 р. членом Правлiння 
ПАТ «Київ газ». Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Поса-
дова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини. Строк, на який обрано особу – 3 (три) роки. Перебуває на посадi 
заступника голови правлiння ПАТ «Київгаз» з юридичних питань з 01 бе-
резня 2017 року.

- головного iнженера ПАТ «Київгаз» Ляха Андрiя Дмитровича (фiзична 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 
21.05.2017 р. членом Правлiння ПАТ «Київгаз». Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу – 
3  (три) роки. Перебуває на посадi головного iнженера ПАТ «Київгаз» з 
12  грудня 2016 року.

- припинено з 21.09.2017 р. повноваження як члена правлiння ПАТ  «Київ-
газ» першого заступника голови Правлiння ПАТ «Київгаз» з економiчних 
питань Овчарука Сергiя Станiславовича. До складу правління Овчарука 
С.С. було включено рішенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» від 23 лютого 
2011 року (протокол від 23 лютого 2011 року), перебував на посаді повних 
6  років та 6 місяців.

Голова правління _________ 
(підпис)

С.о.Горовий
(ініціали та прізвище керівника)

м.п. 21 вересня 2017 року 
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Галактон» (код за ЄДРПОУ 00445771) 
доповнює повідомлення, яке було опубліковане в бюлетені «Відомості 

НКЦПФР» №164 від 31.08.2017р. наступною інформацією: дата видачі сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій 16.07.2010 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «ГалаКтон»

особлива інформація прат «вентура-транзит» (код ЄДРПОУ 
25589241), адреса: 02099, місто Київ, вул. Бориспільська, 7,  
тел. (044)5660830, E-mail:ventura-transit@ukr.net. Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 25.09.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішен-
ня річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вентура-Транзит» від 
25.09.2017р.:

Відомості щодо правочинів: Попередньо схвалити та надати згоду на 
вчинення протягом року значних правочинів Приватним акціонерним това-
риством «Вентура-Транзит» та уповноважити Голову Правління Товари-
ства на підписання від імені Товариства: договорів зберігання, договорів 
надання складських послуг, купівлі-продажу, поставки, позики, кредиту, 
оренди рухомого та нерухомого майна, договорів підряду, в тому числі до-
говорів будівельного підряду, договорів на проектно-вищукувальні роботи, 

граничною сукупною вартістю правочинів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят 
мільйонів) гривень 00 коп.

Гранична сукупність вартості правочинів 50000000 грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: 50000000. грн.,

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 308,1тис. грн..

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
16228,49724%.

Загальна кількість голосуючих акцій 570; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 399; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 399; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення 0.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«вентУра-транЗит»
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «Страхова КомпанІя «юнІвеС».

2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_
ubr/ 

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

2. текст повідомлення 
25.09.2017 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товари-

ства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі по тексту – «Товариство») при-
йнято рішення (Протокол № 255 від 25.09.2017 року) про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Сума ко-
штів, що є предметом правочину, становить 2 000 000,00 гривень. Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
(станом на 31.12.2016 року) становить 152 173 000,00 гривень. Співвідно-
шення ринкової вартості коштів, що є предметом правочину, до вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності стано-
вить 1,314294%. 

У зв’язку з тим, що Статутом Товариства не передбаченого нічого іншо-
го, керуючись вимогами підпункту 3 пункту 5 Глави 1 Розділу ІІІ «Положен-
ня про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 
рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року, істотні умови зазначеного 
вище правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, не розкрива-
ються. 

N 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 25.09.2017 2 000,00 152 173,00 1,314294%

3. підписи
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 Спренгель а.С. 
26.09.2017 року.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГнІдавСЬКий цУКровий Завод» 

(Код за ЄДРПОУ 00372658) Місцезнаходження: 43022, Україна, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1.

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «За-
гальні збори»), які відбудуться «10» жовтня 2017 року за адресою: 
Україна, волинська обл., м. луцьк, вул. ранкова, буд. 1. Адмінпримі-
щення Товариства, 3 поверх, каб.№3. Початок зборів о 10-00 годині. Ре-
єстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 
9 год. 00 хв. до 9  год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення За-
гальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «04» жовтня 2017 року (станом на 24-00). 

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 

дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Гнідавський цукро-
вий завод» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1, 
юридичний відділ щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена 
особа Товариства посада начальник юридичного відділу Янова Т.А. 
(тел.:0332 77-25-18). З питань порядку денного та організаційних питань 
проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої 
особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті 00372658.
smida.gov.ua

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО №16327"  

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 03115347; місцезнаходження: 61038,
Харківська обл., м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд.88; тел./факс:
0577170372; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: xatp16327.infosite.com.ua.         

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХАТП №16327" 12 вересня 2017

року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публіч-
ного на приватне. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -
20 вересня 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до
зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТ-
РАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327". Повне найменування акці-
онерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327".      

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

Голова Правління Овечкін Ігор Миколайович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 03359552
3. Місцезнаходження: 61004 м. Харків, вул. Москалівська, 57/59
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7630792, (057) 7630792
5. Електронна поштова адреса: nina.tereschenko@khgorgas.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http//khgor.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківмісь-

кгаз" від 21.09.2017 р. б/н відбулися зміни у складі посадових осіб Емітен-
та, а саме: прийнято рішення тимчасово відсторонити Голову Правління
ПАТ "Харківміськгаз" Джиоєва Рафаеля Левановича від здійснення повно-
важень Голови Правління Товариства на час проведення позапланової
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з 21 вересня
2017 року на строк 1 (один) календарний місяць. Розмір пакету акцій Емі-
тента, який належить посадовій особі -  0%. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Джиоєв Р.Л. обраний
на посаду  Голови Правління з 05.04. 2016 р., переобраний на посаду Го-
лови Правління з 01.07.2016 р.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківмісь-
кгаз" від 21.09.2017 р. б/н відбулися зміни у складі посадових осіб Емітен-
та, а саме: прийнято рішення призначити Безлепкіна Валерія Михай-
ловича тимчасово здійснюючим повноваження Голови Правління ПАТ
"Харківміськгаз" з 21 вересня 2017 року строком на один календарний мі-
сяць.  Розмір пакету акцій Емітента, який належить посадовій особі -  0%.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Посадова особа протягом останніх  п`яти років перебувала на таких
посадах: помічник міського голови м.Запоріжжя, директор департаменту
ЖКГ Запорізької міської ради.

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

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

2. Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління Без-
лепкін Валерій Михайлович

22.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"

2. Код за ЄДРПОУ: 04852585
3. Місцезнаходження: 62418, смт Пiсочин Харкiвського району Харкiвс-

ької областi, Кiльцева, 41
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 784-99-09 (057) 784-99-09
5. Електронна поштова адреса: aokdsk@kdsk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно наказу голови правлiння АТ "КДБК" вiд 21.09.2017 р. № 161 при-
пинено повноваження Коган Євгенiї Iллiвни (паспорт серiї МК № 292794,
видан 10.09.1996 р. Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областii) як
головного бухгалтера у зв’язку з переводом на посаду члена правлiння з
фiнансово-економiчних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Володiє 0,00 % в статутному капiталi. На поса-
дi перебувала 18 рокiв. 

Згiдно рiшення правлiння АТ "КДБК" вiд 22.09.2017 р. (протокол №
1/17) Коган Євгенiї Iллiвнi (паспорт серiї МК № 292794, видан 10.09.1996
р. Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвський областi) доручено виконан-
ня обов’язкiв головного бухгалтера в порядку сумiщення посад члена
правлiння АТ "КДБК" з фiнансово-економiчних питань та головного бухга-
отера. Володiє 0,00% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Повноваження набуто безстроково.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера АТ
"КДБК".

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Легейда Олександр Петрович

22.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО №16327"  

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 03115347; місцезнаходження: 61038,
Харківська обл., м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд.88; тел./факс:
0577170372; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: xatp16327.infosite.com.ua.         

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХАТП №16327" 12 вересня 2017

року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публіч-
ного на приватне. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -
20 вересня 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до
зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТ-
РАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327". Повне найменування акці-
онерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327".      

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

Голова Правління Овечкін Ігор Миколайович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 03359552
3. Місцезнаходження: 61004 м. Харків, вул. Москалівська, 57/59
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7630792, (057) 7630792
5. Електронна поштова адреса: nina.tereschenko@khgorgas.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http//khgor.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківмісь-

кгаз" від 21.09.2017 р. б/н відбулися зміни у складі посадових осіб Емітен-
та, а саме: прийнято рішення тимчасово відсторонити Голову Правління
ПАТ "Харківміськгаз" Джиоєва Рафаеля Левановича від здійснення повно-
важень Голови Правління Товариства на час проведення позапланової
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з 21 вересня
2017 року на строк 1 (один) календарний місяць. Розмір пакету акцій Емі-
тента, який належить посадовій особі -  0%. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Джиоєв Р.Л. обраний
на посаду  Голови Правління з 05.04. 2016 р., переобраний на посаду Го-
лови Правління з 01.07.2016 р.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківмісь-
кгаз" від 21.09.2017 р. б/н відбулися зміни у складі посадових осіб Емітен-
та, а саме: прийнято рішення призначити Безлепкіна Валерія Михай-
ловича тимчасово здійснюючим повноваження Голови Правління ПАТ
"Харківміськгаз" з 21 вересня 2017 року строком на один календарний мі-
сяць.  Розмір пакету акцій Емітента, який належить посадовій особі -  0%.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Посадова особа протягом останніх  п`яти років перебувала на таких
посадах: помічник міського голови м.Запоріжжя, директор департаменту
ЖКГ Запорізької міської ради.

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

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

2. Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління Без-
лепкін Валерій Михайлович

22.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"

2. Код за ЄДРПОУ: 04852585
3. Місцезнаходження: 62418, смт Пiсочин Харкiвського району Харкiвс-

ької областi, Кiльцева, 41
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 784-99-09 (057) 784-99-09
5. Електронна поштова адреса: aokdsk@kdsk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно наказу голови правлiння АТ "КДБК" вiд 21.09.2017 р. № 161 при-
пинено повноваження Коган Євгенiї Iллiвни (паспорт серiї МК № 292794,
видан 10.09.1996 р. Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областii) як
головного бухгалтера у зв’язку з переводом на посаду члена правлiння з
фiнансово-економiчних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Володiє 0,00 % в статутному капiталi. На поса-
дi перебувала 18 рокiв. 

Згiдно рiшення правлiння АТ "КДБК" вiд 22.09.2017 р. (протокол №
1/17) Коган Євгенiї Iллiвнi (паспорт серiї МК № 292794, видан 10.09.1996
р. Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвський областi) доручено виконан-
ня обов’язкiв головного бухгалтера в порядку сумiщення посад члена
правлiння АТ "КДБК" з фiнансово-економiчних питань та головного бухга-
отера. Володiє 0,00% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Повноваження набуто безстроково.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера АТ
"КДБК".

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Легейда Олександр Петрович

22.09.2017 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 26 вересня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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нКцБфр настаивает на консолидации бирж 
в Украине

Украине необходимо консолидировать биржевой ры-
нок, оптимальным вариантом является единственная 
универсальная биржа в вертикальной структуре с Нац-
депозитарием и центральным контрагентом, считает 
член Национальной комиссии по ценным бумагам и фон-
довому рынку Дмитрий Тарабакин.

«Год назад было восемь бирж, стало пять, но это все 
равно на четыре больше, чем должно быть», – сказал он 
на Украинском финансовом форуме, организованном 
инвестиционной группой ICU в Одессе 21-22 сентября.

Д.Тарабакин уточнил, что совокупный операционный 
доход трех основных бирж составил 11 млн грн, тогда 
как расходы – 27,2 млн грн, а в случае единственной 
биржи ее доходы примерно соответствовали бы расхо-
дам.

«Какие проблемы из-за отсутствия централизации? – 
Нет единого места по ценообразованию, по одному ин-
струменту имеем разные цены. Это одна из причин, по-
чему нас не воспринимают в мире и в других 
государственных органах, считая «песочником, в кото-
ром народ ковыряется лопаткой», – сказал член комис-
сии.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Печенiзьке рибоводне господарство"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

22628992

3. Місцезнаходження емітента 62801 Харкiвська обл., Печенiзький р-н, 
смт Печенiги, 7км автодороги 
Печенiги-Базалiївка 

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

pecherickrubolovgospodarctvo@ft.net.ua

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

www. pechenigi.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

Посадова особа Голова Правлiння Аграмаков Микола Васильович (пас-
порт: серiя МН номер 036291 виданий Чугуївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 09.07.2001) припинено повноваження 21.09.2017 р. на 
пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №1/2017 вiд 
21.09.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 01.04.2014 року. 

Посадова особа Голова Правлiння Аграмаков Микола Васильович (пас-
порт: серiя МН номер 036291 виданий Чугуївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 09.07.2001) обрано на посаду 21.09.2017р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол №1/2017 вiд 21.09.2017р.), термiном 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посади: Голова Правлiння ПрАТ «Печенiзьке рибоводне гос-
подарство». 

Посадова особа Головний бухгалтер - Член Правлiння Шевченко Надія 
Iванiвна (паспорт: серiя МН номер 275008 виданий Печенiзьким РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 15.08.1996) припинено повноваження 
21.09.2017 р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол 
№1/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 01.04.2014 року. 

Посадова особа Головний бухгалтер - Член Правлiння Шевченко Надiя 
Iванiвна (паспорт: серiя МН номер 275008 виданий Печенiзьким РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 15.08.1996) обрано на посаду 21.09.2017р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №1/2017 вiд 21.09.2017р.), 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Головний бухгалтер ПрАТ «Печенiзьке 
рибоводне господарство». 

Посадова особа Член Правлiння Старець Анатолiй Степанович (паспорт: 
серiя МН номер 455670 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 24.03.1997) припинено повноваження 21.09.2017 р. на пiдставi 
рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №1/2017 вiд 21.09.2017р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.04.2014 
року. 

Посадова особа Член Правлiння Старець Анатолій Степанович (паспорт: 
серiя МН номер 455670 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 24.03.1997) обрано на посаду 21.09.2017р. рiшенням засiдання 
Наглядової ради (Протокол №1/2017 вiд 21.09.2017р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: Заступник Голови правлiння ПрАТ «Печенiзьке рибоводне 
господарство».

Голова правлiння ____________ аграмаков микола васильович

приватне аКцiонерне товариСтво  
«пеЧенiЗЬКе риБоводне ГоСподарСтво»

повідомлення про виникнення особливої інформації
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлiЧне аКцiонерне то-
вариСтво "БанК алЬянС" 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 

буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 426-67-89
5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.alliancebank.org.ua

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

ii. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол 

№72 вiд 21 вересня 2017 року) та на пiдставi наказу в.о. Голови Правлiння 
Фролової Ю.М. №233-к вiд 21.09.2017 Саєнко Юрiя Анатолiйовича з 

21.09.2017 р. переведено на iншу посаду у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та при-
пинено його повноваження як члена Правлiння.

Посадова особа обiймала посаду Першого Заступника Голови 
Правлiння, члена Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 13.06.2017 по 
20.09.2017 р. включно.

Пiдставою для прийняття рiшення та обґрунтуванням змiн у персо-
нальному складi посадових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є заява посадо-
вої особи про переведення на iншу посаду. Замiсть звiльненої особи 
нiкого не призначено. Посадова особа часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

в.о. Голови  правлiння фролова юлія миколаївна 
 (ініціали та прізвище керівника)

НОВИНИ
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Он добавил, что корпоративная разъединенность так-
же несет дополнительные расходы для участников 
бирж.

Д.Тарабакин подчеркнул, что из-за того, что ни одна 
биржа не зарабатывает денег, они не инвестируют в раз-
витие, кибер-безопасность и поддержку маркет-
мейкеров, что только усугубляет проблемы.

«Сейчас есть уникальная возможность сесть за стол и 
договориться. Верю в то, что у нас должна быть одна 
универсальная биржа. Украина не может себе позволить 
поддерживать эти песочники дальше», – заявил член ко-
миссии, отметив, что такая консолидация является гло-
бальным трендом.

По мнению Д.Тарабакина, сейчас абсолютно правиль-
ное время объединиться вокруг одной идеи – вертикаль-
ной структуры: депозитарий - центральный контрагент – 
биржа. Он отметил, что текущий мировой опыт 
показывает, что это наиболее эффективная модель.

Член НКЦБФР добавил, что принятие законопроекта 
о регулированных рынках позволит далее объединить 
все биржи в одну универсальную, которая бы обслужи-
вала и товарные рынки, в частности, торги энергоресур-
сами, агропродукцией.

«Это даст возможность инвестировать в программный 
продукт, в развитие. Тогда мы будем на радарах между-
народных инвесторов», – считает Д.Тарабакин.

Он отметил, что на рынке пока не удалось консолиди-
ровать и рынок депозитарных учреждений: за год число 
их сократилось лишь с 234 до 223, и 9 из 11 ушедших – 
это выведенные с рынка банки.

нБУ зарегистрировал банковскую группу с 
Коминвестбанком во главе

Национальный банк Украины (НБУ) 15 сентября заре-
гистрировал банковскую группу, возглавляемую Коммер-
ческим инвестиционным банком (Коминвестбанк, Ужго-
род Закарпатской обл.), сообщается на веб-сайте 
центробанка.

В сообщении отсутствует официальное название 
группы. Указывается, что ее участниками являются сам 
банк и страховая компания «Полис-Центр» (Ужгород).

Контролирующим лицом группы является Владимир 
Гисем.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины 
(АМКУ) в середине мая 2017 года разрешил директору 
Ужгородского коньячного завода В.Гисему оформить 
контроль над Коминвестбанком.

Согласно сообщению комитета, компании  
ООО «Плодоовоч-УЖ» (Ужгород) предоставлено разре-
шение сконцентрировать более 25% акций, ООО «Латуж» 
(Мукачево) - более 50% акций. Кроме того, двум физли-
цам предоставлено разрешение приобрести контроль 
над ПАО «Коммерческий инвестиционный банк».

По данным Национального банка Украины (НБУ), по 
состоянию на 12 июля 2017 года основными собственни-
ками банка являлись: В.Гисем (57,938%), арендное об-
щество «Ужгородский коньячный завод» (42,062%) и На-
дежда Билынець (1,133%).

В свою очередь, в Едином государственном реестре 
физических и юридических лиц указывается, что  
АО «Ужгородский коньячный завод» в настоящее время 

находится в состоянии прекращения. Кроме того, как со-
общается, В.Гисем является конечным бенефициарием 
ООО «Плодоовоч-УЖ» и ООО «Латуж».

Ранее, 27 октября 2015 года, НБУ признал В.Гисема и 
его сына Мирослава Гисема владельцами Коминвест-
банка с долей 100%.

Коминвестбанк на 1 июля 2017 года по размеру общих 
активов (1,242 млрд грн) банк занимал 47-е место среди 
88 действовавших украинских банков.

Госдолг Германии сократился на 3% –  
до 1,977 трлн евро за 12 месяцев  

по июнь 2017г
Объем госдолга Германии на конец июня 2017 года 

составил 1,977 трлн евро, говорится в отчете Федераль-
ного статистического управления страны (Destatis).

Показатель снизился за предшествующие этой дате 
12 месяцев на 59,8 млрд евро, или на 2,9%. В 2016 ка-
лендарном году объем германского госдолга сократился 
на 0,8%.

Задолженность федерального бюджета Германии с 
июня 2016 по июнь 2017 года снизилась на 3,3%, до 
1,244 трлн евро, долг регионов уменьшился на 2,4%, до 
592,9 млрд евро, объем муниципального долга сокра-
тился на 1,8%, до 140,5 млрд евро.

На конец 2016 года госдолг Германии составлял 68,9% 
ВВП страны при целевом показателе в 60% для стран ЕС.

европейские банки все больше отстают от 
банков СШа по уровню прибыли - EY

Крупные банки США увеличивают отрыв от европей-
ских конкурентов по уровню прибыли, свидетельствуют 
данные исследования EY.

В январе-июне 2017 года 10 крупнейших финансово-
кредитных организаций США получили совокупную при-
быль на сумму в 57,5 млрд евро, что на 19% выше, чем 
за тот же период прошлого года.

В то же время соответствующий показатель 10 круп-
нейших банков Европы вырос на 5% и составил  
24,2 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

На первом месте в американском списке - JPMorgan 
Chase, получивший прибыль в 11,8 млрд евро. Европейский 
рейтинг возглавляет британский банк HSBC (6,6 млрд евро), 
за ним следует французский BNP Paribas (4,3 млрд евро).

Единственным представителем Германии в европей-
ском топ-10 является Deutsche Bank, занявший 9-ю по-
зицию с показателем чуть выше 1 млрд евро.

«В Европе многие банки по-прежнему заняты сокра-
щением старой задолженности и реорганизацией», - 
считает эксперт EY по банкам Дирк Мюллер-Тронньер. 
По его словам, этот процесс часто связан с большими 
затратами. Прежде всего, речь идет о банках Южной Ев-
ропы, добавил он.

А в США после финансового кризиса 2007-2008 годов 
банковская сфера восстановилась быстрее за счет госпо-
мощи. Кроме того, европейские банки в настоящее время 
практически не получают прибыли от кредитных опера-
ций из-за низких процентных ставок, указал Д.Мюллер-
Тронньер. «С этой точки зрения банки США также нахо-
дятся в более выгодном положении из-за более высокого 
уровня ссудных процентов», - отметил он далее.
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По прогнозу EY, разрыв по уровню прибыли между 
крупными банками США и ЕС в ближайшие месяцы еще 
более увеличится, что связано, в числе прочего, с поли-
тикой Вашингтона. «Планы новой администрации США 
по дерегулированию (банковской сферы) предвещают 
значительный рост прибыли американских банков», - 
заявил партнер EY Клаус-Петер Вагнер.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом 
указ предусматривает пересмотр закона Додда-Фрэнка о 
финансовой реформе, принятый после кризиса 2008 
года. Установленные в 2010 году правила ограничили 
деятельность банков, хедж-фондов и торговлю произво-
дными ценными бумагами, что позволило США быстро 
выйти из кризиса. Закон, в частности, обязывал финансо-
вые институты увеличить долю собственного капитала с 
тем, чтобы избежать возникновения чрезмерной задол-
женности.

Однако Республиканская партия считает эти ограни-
чения слишком бюрократичными и вредящим как бан-
кам, так и их клиентам. Дерегулирование, как ожидается, 
позволит оживить экономическую деятельность, но по-
высит риски быстрого надувания финансовых пузырей 
на международных рынках.

правительство японии выручило $11,6 млрд 
от продажи акций Japan Post

Министерство финансов Японии привлекло около  
1,3 трлн иен ($11,6 млрд) в результате размещения ча-
сти государственного пакета акций Japan Post Holdings 
Co. на открытом рынке.

Как сообщает газета Nikkei, акции были проданы япон-
ским и иностранным инвесторам по цене 1322 иены, что 
на 2% ниже цены на закрытие торгов в понедельник. Ра-
нее Минфин говорил о дисконте от 2% до 4%.

Таким образом, правительство Японии продолжило при-
ватизацию компании, объединяющей почтовые, банков-
ские и страховые активы. Доразмещение акций оказалась 
самым масштабным с 1999 года. IPO Japan Post в ноябре 
2015 года было крупнейшим в стране с 1998 года.

Спрос на внутреннем рынке превысил объем разме-
щения в 1,5 раза, на внешнем - в 2 раза. Ранее из-за 
значительного объема размещения эксперты сомнева-
лись, что книга заявок будет подписана полностью. Ин-
весторы, участвующие в сделке, получат право на диви-
денды за текущий квартал.

Акции Japan Post подешевели в понедельник на 1%, 
до 1349 иен. С момента IPO капитализация компании 
сократилась на 3,6%, тогда как фондовый индекс Topix 
вырос на 9,6%.

Japan Post является одним из крупнейших работода-
телей Японии, в компании работает около 200 тыс. чело-
век в 24 тыс. офисах и филиалах по всей стране. Бан-
ковское подразделение компании - Japan Post Bank Co. 
- является крупнейшим в стране банком по объему депо-
зитов, страховое подразделение - Japan Post Insurance 
Co. - лидером в сфере страхования жизни.

цена нефти Brent поднялась выше $57 за 
баррель впервые с марта 2017г

Стоимость нефти Brent на торгах в Лондоне в поне-
дельник поднялась выше $57 за баррель - внутриднев-

ное повышение цены до этого уровня отмечено впервые 
с марта 2017 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 11:50 МСК достигла 
$57,1 за баррель, что на $0,24 выше цены контракта по 
итогам предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent достигала отметки в $57 
за баррель на закрытие рынка в январе текущего года.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 
уменьшилась к 11:50 МСК на $0,15 - до $50,51 за бар-
рель.

Спред между ценами нефти Brent и WTI в понедель-
ник достигал $6,55, что является максимумом с августа 
2015 года, сообщает агентство Bloomberg.

Фундаментальные показатели рынка нефти медленно 
приближаются к «новому равновесию», но рынок все 
еще нестабилен, заявил глава трейдинга Eni Франко Ма-
ньяни на конференции S&P Global Platts APPEC в Синга-
пуре.

евро дешевеет после слабых результатов 
правящей партии Германии на выборах
Евро в понедельник дешевеет по отношению к большин-

ству мировых валют, включая доллар США, поскольку пред-
варительные данные свидетельствуют о худшем результате 
правящего блока Христианско-демократического союза 
(ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) на выборах 
в Бундестаг с 1949 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель останется во главе пра-
вительства на четвертый срок, однако ей предстоит ра-
ботать с самым раздробленным парламентом в совре-
менной истории Германии.

Евро на 9:25 МСК в понедельник стоил $1,1921 по 
сравнению с $1,1951 по итогам североамериканской 
сессии 22 сентября.

Курс доллара относительно японской нацвалюты под-
нялся на 0,2%, до 112,22 иены. Стоимость евро в паре с 
иеной стабильна - 133,82 иены.

В паре с фунтом стерлингов евро потерял 0,5%, ка-
надским долларом - 0,3%.

Согласно опубликованным утром в понедельник офи-
циальным данным, блок ХДС/ХСС лидирует по итогам 
выборов в Бундестаг, получив 33% голосов. По предва-
рительным оценкам, депутаты ХДС/ХСС займут 246 кре-
сел из 709 - на 65 меньше, чем по итогам предыдущих 
выборов.

На втором месте (20,5%) - социал-демократы (СДПГ), 
их показатели стали самыми неудачными со времен 
Второй мировой войны. Присутствие СДПГ в Бундестаге 
сократится на 40 мест.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» 
(АдГ), созданная всего четыре года назад, набрала 
12,6% и впервые прошла в Бундестаг (94 места). Это 
партия выступает против дальнейшей интеграции в ЕС и 
считает опасным рост числа мусульман в стране.

По мнению аналитиков, переговоры о создании коа-
лиционного правительства в Германии на некоторое 
время отодвинут проблемы еврозоны и переговоры о 
выходе Великобритании из ЕС (Brexit) на второй 
план.
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«Пройдет какое-то время, прежде чем у нас будет коа-
лиция, и не ожидаю, что дискуссия будет идти гладко», 
- комментирует глава трейдингового подразделения 
MPPM EK Гильермо Эрнандес Сампере.

«Мы по-прежнему ожидаем усиления европейской ин-
теграции, но более медленными темпами. Мы хотели бы 
предостеречь от чрезмерного преувеличения значимости 
результатов АдГ: они немного повышают негатив для ин-
весторов, но АдГ - маленькая партия, и в правительстве 
ее не будет», - считает экономист UBS Рикардо Гарсия.

Кроме того, в Бундестаг прошли Левая партия (9,2%) 
и партия зеленых (8,9%), улучшившие результаты с 

предыдущих выборов. Также 5%-ный барьер преодоле-
ла Свободная демократическая партия (СвДП), за кото-
рую проголосовали 10,7% избирателей.

У А.Меркель теперь есть два пути, считают эксперты. 
Первый из них - добавить «зеленых» к коалиции с тради-
ционным партнером СвДП. Из-за партийных цветов «зе-
леных» и СвДП (оранжевый) подобный вариант получил 
название «коалиция Ямайка» или просто «Ямайка». 
Второй вариант - договариваться с СДПГ.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ 4
2. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 5
3. ПАТ АСВІО БАНК 12
4. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 16
5. ПРАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР`ЄР 10
6. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 8
7. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 «ОДЕСБУД» 12
8. ПРАТ ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ 14
9. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» 6
10. ПАТ ВІЕС БАНК 2
11. ПРАТ ГАЛАКТОН 14
12. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 15
13. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 6
14. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 7
15. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 10
16. ПАТ ЖИТОМИРІНВЕСТ 5
17. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 10
18. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10
19. ПАТ КИЇВГАЗ 12
20. ПАТ КИЇВГАЗ 14
21. ПАТ КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД 7
22. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 13
23. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 4
24. ПАТ КСГ 9
25. ПРАТ КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС 15
26. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 11
27. ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ 11
28. ПРАТ НВК КУРС 8
29. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 16
30. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ЗАКАРПАТСЬКИЙ 9
31. ВАТ ПРИКАРПАТАГРОБУД 13
32. ЗАТ ПРИКАРПАТЖИТЛОБУД 13
33. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 5
34. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 9
35. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 15
36. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 8
37. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 14
38. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 7
39. ПРАТ УКРГАЗ-ЕНЕРГО 2
40. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 4
41. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16327 15
42. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 3
43. ПАТ ЧОРТКІВГАЗ 7
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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 № 17182
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
25.09.2017 р. 
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