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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

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 управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих ПАТ «ТРАНС-ЛЕГІОН» (21100, 
Вінницька область, м. Вінниця, вул. Черняховського, 6, 
код за ЄДРПОУ: 05524765) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій пат «транС-
леГІон». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «ТРАНС-ЛЕГІОН» від 03 листопада 2010 року 
№ 124/02/1/10, видане 03.11.2010 року Вінницьким тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 334-Кф-С-а від 29 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13р. № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПАТ  «Дарницький завод ЗБК», код за ЄДРПОУ: 01373298, 
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, на скасування ре-
єстрації випуску облігацій серії «І» у зв’язку з погашен-
ням, скасовано реєстрацію випуску облігацій пат «дар-
ницький завод ЗБК» серії «І». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПАТ «Дарницький завод ЗБК» серії «І» 
від 27.12.2013р. №298/2/2013, видане 28.04.2014р. На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 283-Кф-С-о від 
28 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13р. № 2998, зареєстрованого в Мініс-
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терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПАТ «Дарницький завод ЗБК», код за ЄДРПОУ: 01373298, 
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, на скасування ре-
єстрації випуску облігацій серії «J» у зв’язку з погашен-
ням, скасовано реєстрацію випуску облігацій пат «дар-
ницький завод ЗБК» серії «J». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПАТ «Дарницький завод ЗБК» серії «J» 
від 27.12.2013р. №299/2/2013, видане 18.07.2014р. На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 284-Кф-С-о від 
28 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПАТ «Дарницький завод ЗБК», код за ЄДРПОУ: 01373298, 
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, на скасування ре-
єстрації випуску облігацій серії «K» у зв’язку з погашен-
ням, скасовано реєстрацію випуску облігацій пат «дар-
ницький завод ЗБК» серії «K». Свідоцтво про 

реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Дарницький завод 
ЗБК» серії «K» від 27.12.2013р. №300/2/2013, видане 
05.09.2014р. Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 285-Кф-С-о від 28 вересня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 
2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «ПЛОДООВОЧ.» (попередня назва – 
ПАТ «Плодоовоч»), 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 
буд. 20, код за ЄДРПОУ: 05528409, на відновлення обігу 
акцій, відновлено обіг акцій прат «плодоовоЧ.» (код 
за ЄДРПОУ: 05528409) (попередня назва – ПАТ «Плодо-
овоч») – розпорядження № 12-Кф-во від 29 вересня 
2017 року.

02.10.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про виникненняособливоїінформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційномудрукованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Страхова 
компанiя «Євроiнс Україна»

2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місце знаходження 03150, м. Київ ,вул. Велика 

Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2474477 (044)5290894
5. Електронна поштова адреса euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

euroins.com.ua

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

II. текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Про-

токол № 136 вiд 29.09.2017р.) прийнято рiшення припинити дiю конт-
ракту члена Правлiння – заступника Голови Правлiння Гриб Ольги 
Петрiвни з 30.09.2017р. у зв’язку iз закiнченням дiї контракту. 

Гриб Ольга Петрiвна, припинено повноваження члена Правлiння – 
заступника Голови Правлiння з 30.09.2017р., згоду на розкриття пас-
портних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, перебувала на посадi члена Правлiння – заступника 
ГоловиПравлiння з 03.02.2014р. по 30.09.2017р. 

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Про-
токол № 136 вiд 29.09.2017р.), було прийнято рiшення обрати Третяк 
Людмилу Анатолiївну на посаду Заступника Голови Правлiння, яка 
вiдповiдно до ст.11.6 Статуту є одночасно членом Правлiння Товари-
ства з 02.10.2017р. (перший день роботи) по 01.10.2018р.

Третяк Людмила Анатолiївна призначена на посаду Заступника Го-

лови Правлiння з 02.10.2017р. по 01.10.2018р. , згоду на розкриття 
паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, протягом останнiхп’яти рокiв перебувала на наступних 
посадах:

ПрАТ «СК «УНIКА», директор дирекцiї «Херсонської обласної 
дирекцiї»; ПрАТ «СК «Євроiнс Україна», виконавчий директор. 

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Про-
токол № 136 вiд 29.09.2017р.) прийнято рiшення припинити дiю конт-
ракту головного бухгалтера Гриб Ольги Петрiвни з 30.09.2017р. у 
зв’язку iз закiнченням дiї контракту. 

Гриб Ольга Петрiвна, звiльнено з посади гловного бухгалтера з 
30.09.2017р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi голов-
ного бухгалтера з 04.03.2013р. по 30.09.2017р. 

Вiдповiдно до Наказу № 482-к вiд 29.09.2017р. прийнято на посаду 
головного бухгалтера з 02.10.2017р. Гриб Ольгу Петрiвну. 

Гриб Ольга Петрiвна призначена на посаду головного бухгалтера з 
02.10.2017р. безстроково, згоду на розкриття паспортних даних не да-
вала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом 
останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:

головний бухгалтер ТДВ «Страхова компанiя «Провiта»; головний 
бухгалтер ПрАТ «СК «Євроiнс Україна»; член Правлiння - заступник 
Голови Правлiння ПрАТ «СК «Євроiнс Україна».

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

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

волков олександр 
васильович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвищекерівника)
М.П. 02.10.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «Страхова КомпанIя «ЄвроIнС УКраїна»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Запорiзький кабельний завод»
2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-46 (061)701-79-12
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zkz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 

ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту 
ПАТ «ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв На-
глядової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №22 вiд 27.09.2017), у зв’язку з чим 
припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Куликової 
Людмили Олексiївни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» 
в розмiрi 0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними 
зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затверджен-
ня нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Куликова Людмила Олексiївна пе-
ребувала на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» з 12.04.2017р.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 
ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту 
ПАТ «ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв На-
глядової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №22 вiд 27.09.2017), у зв’язку з чим при-
пинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Чернухiна Андрiя 
Миколайовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в 
розмiрi 0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними 
зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження 
нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою 
не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Чернухiн Андрiй Миколайович пере-
бував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» з 29.03.2017р.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 
ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.5.3 Статуту 
ПАТ «ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв На-
глядової ради ПАТ «ЗКЗ» (протокол №22 вiд 27.09.2017), у зв’язку з чим при-
пинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олексан-
дра Вiкторовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в 
розмiрi 0,0000095%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними 
зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження 
нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою 
не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рибалко Олександр Вiкторович пе-
ребував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» з 29.03.2017р.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про об-
рання членiв Наглядової ради Товариства (протокол №22 вiд 27.09.2017), у 
зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну, яка володiє часткою у статутно-
му капiталi Товариства в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду члена На-
глядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку 
з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який обрано 
особу – до наступних рiчних Зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний спецiалiст корпоративно-
го вiддiлу, начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту, начальник 
вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, директор, член наглядової ради, голова 
наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» особа є 
акцiонером Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про об-
рання членiв Наглядової ради Товариства (протокол №22 вiд 27.09.2017), у 
зв’язку з чим Чернухiна Андрiя Миколайовича, який володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду члена 
Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 

зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на 
який обрано особу – до наступних рiчних Зборiв Товариства. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: вiйськовий пенсiонер, 
заступник генерального директора, член наглядової ради. Обрана членом 
Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» особа є акцiонером Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про об-
рання членiв Наглядової ради Товариства (протокол №22 вiд 27.09.2017), у 
зв’язку з чим Рибалко Олександра Вiкторовича, який володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0000095% обрано на посаду члена 
Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на 
який обрано особу – до наступних рiчних Зборiв Товариства. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний юрискон-
сульт, член наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради особа є 
акцiонером Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення 
про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» (про-
токол №22 вiд 27.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження Голови 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Линди Свiтлани Iванiвни, яка володiє часткою 
у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,000190%. Рiшення прийнято у 
зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найме-
нування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення 
про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не 
наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Линда Свiтлана Iванiвна перебувала на посадi Голови Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «ЗКЗ» з 12.04.2017р.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення 
про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» (про-
токол №22 вiд 27.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Ткачука Юрiя Петровича, який володiє част-
кою у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,000190%. Рiшення прийня-
то у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та 
найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Поло-
ження про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття 
цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Ткачук Юрiй Петрович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «ЗКЗ» з 29.03.2017р.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення 
про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» (про-
токол №22 вiд 27.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Турiй Олени Василiвни. Рiшення прийнято у 
зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найме-
нування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення 
про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства особа не володiє. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Турiй Олена 
Василiвна перебувалi на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» з 
29.03.2017р. 

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №22 вiд 27.09.2017), у 
зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну, яка володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства в розмiрi 0,000190% обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, 
що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу об-
рано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: начальник бюро бюджетування та контролю, член 
ревiзiйної комiсiї, голова ревiзiйної комiсiї.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №22 вiд 27.09.2017), у 
зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства в розмiрi 0,000190% обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, 
що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу об-
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рано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: фiнансовий директор, член ревiзiйної комiсiї.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 
ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припинен-
ням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №22 вiд 27.09.2017), у 
зв’язку з чим Турiй Олену Василiвну обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї. Часткою в статутному капiталi Товариства особа не володiє. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на 
три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
начальник вiддiлу планування та звiтностi, заступник начальника фiнансово-

економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу планування та звiтностi, член 
ревiзiйної комiсiї

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор (підпис) мотренко олександр 

володимирович 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.09.2017
(дата)

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «ІнформацІйно-видавниЧа ГрУпа 
«телеГрафъ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31607693; 3. Місцезнаходження: 01133 Київ, Печер-
ський узвіз, 2/12

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)536-96-01, (044)574-07-39
5. Електронна поштова адреса: mogilevsky@telegrafua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://telegrafua.com/social/373577/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою 29.09.2017р. прийняте рішення щодо надання згоди 

на придбання основних засобів.Додаткові критерії для віднесення право-
чину до значного правочину статутом не визначені.

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 правління винник в.в.  29.09.2017

Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика Тернопільська» 
(надалі Товариство), місцезнаходження: Тернопільська область, 
Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, повідом-
ляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (нада-
лі Збори), які відбудуться 20 жовтня 2017 року о 11.00 год., за міс-
цезнаходженням Товариства: Тернопільська область, 
тернопільський район, с. великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, в 
приміщенні актового залу товариства. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі у Зборах розпочнеться 20 жовтня 
2017 року о 10.00 год. та закінчиться о 10-45 год. за місцем їх про-
ведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
буде складений станом на 24 годину 13 жовтня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії. 2. Про обран-

ня Голови та Секретаря зборів. 3.Прийняття рішення з питань по-
рядку проведення загальних зборів акціонерів. 4. Про зміну типу 
Товариства. 5. Про зміну найменування Товариства. 6. Затверджен-
ня нової редакції Статуту. 7. Про обрання уповноваженої особи для 
підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій 
щодо державної реєстрації Статуту. 8. Затвердження нових редак-
цій Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори. 

Уповноваження особи на їх підписання. 9. Про припинення повно-
важень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з 
ліквідацією цього органу. 10. Відмінення Положення про Ревізійну 
комісію. 11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
знач них правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення 
і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує 
особу, а представники акціонерів додатково повинні мати довіре-
ність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у 
робочі дні, в робочі години, за адресою: Тернопільська область, 
Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд.180, в прий-
мальній Товариства, у день проведення Зборів – у місці їх прове-
дення, звертатись до відповідальної особи помічник генерального 
директора Пиж Г.Т. з 8-00 по 17 -00 години. Телефон для довідок: 
(0352) 49-06-83.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: yadobre.com.ua 

Генеральний директор товариства.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «птахофаБриКа тернопІльСьКа» 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «СинтеЗ транЗит»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31541444
3. Місцезнаходження емітента: 65003 Одеська область, м. Одеса 

вул. Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0482 345-842 0482 345-847
5. Електронна поштова адреса емітента: SecuritySintezTranzit@sintez.

com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sinteztranzit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину - «02» жовтня 2017 року.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада Това-

риства.

Предмет правочину - надання безвiдсоткової позики (поворотної 
фiнансової допомоги) Приватному акцiонерному товариству «Чорномор-
ський паливний термiнал» (код за ЄДРПОУ 31886323).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 1 800 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 17459,6 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 10,30951 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийнятте Наглядо-
вою радою Товариства одноголосно.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства - у статутi Товариства вiдсутнi додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину .

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
директор ____________  Залевський Станiслав францевич
                       М.П.



№187, 3 жовтня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "ЗапорIж-
транСфор матор"

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

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

www.ztr.com.ua

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

II. текст повідомлення
26.09.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-

ди на вчинення ПАТ «ЗТР» значних правочинів, предметом яких є:
- внесення змiн до генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 

360538 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 8,84%. Згiдно з положеннями 
пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних 
правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна 
(вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує  
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

- внесення змiн до кредитного договору, вартiсть правочину: 360538  тис.  грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 8,84%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 
пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: 
будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або 
послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

- внесення змiн до iпотечного договору. Вартiсть правочину: 
91462 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 2,24%, але згiдно з положення-
ми пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних 
правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочи-
ну, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна;

- внесення змiн до договору застави. Вартiсть правочину: 118309 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 2,9%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 
пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: 
будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або 
послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. 

Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк складає 4077255 тис. грн.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.09.2017
(дата)

повідомлення про припинення емітента шляхом перетворення 
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «авІацІйне 

пІдприЄмСтво СпецІальноГо приЗнаЧення 
«меридІан» 

(38714, Полтавська обл., Полтавський р-н,  
с. Супрунівка, вул. Київська, 2-Ж, 

код ЄДРПОУ 01130667)
Вищим органом емітента - Загальними зборами акціонерів ПАТ «АПСП 

«Меридіан» (протокол позачергових зборів № 2 від 22.09.2017р.) прийнято 
рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Меридіан».

Результати голосування: 
- загальна кількість голосуючих акцій - 4 878 600 шт., 
- кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 

4 878 600 шт.
- «за» прийняття рішення - 4 878 600 шт. 
- «проти» прийняття рішення - 0 шт. 
Місцезнаходження новоутворюваного товариства: 38714, Полтав-

ська обл., Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Київська, 2-Ж,
Причини припинення Товариства: необхідність мінімізації витрат Това-

риства, пов'язаних з обслуговуванням публічного акціонерного товариства 
та уникнення витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення 
до господарської діяльності Товариства. 

З моменту припинення ПАТ АПСП «Меридіан» шляхом його перетво-
рення, перетворене товариство стає правонаступником ПАТ АПСП «Мери-
діан» по всіх його правах та обов’язках – до ТОВ переходять всі права у 
відношенні боржників і всі обов’язки перед кредиторами, що існують в 
ПАТ АПСП «Меридіан».

Оскільки 100,0 % акціонерів Товариства проголосували «за» припинення 
Товариства, процедура обов’язкового викупу акцій здійснюватись не буде.

При перетворенні ПАТ АПСП «Меридіан» всі акції на загальну суму роз-
міру його Статутного капіталу в 4878600,00 грн. конвертуються з коефіцієн-
том 1:1 у частки учасників правонаступника - ТОВ, розмір Статутного капі-
талу якого буде становити 4878600,00 грн. Розмір частки кожного учасника 
в Статутному капіталі товариства створеного шляхом перетворення буде 
дорівнювати розміру його частки у Статутному капіталі правонаступника – 
ТОВ.

Обмін акцій на частки здійснюється у два етапи:
1) Перший етап: обмін акцій на письмові зобов'язання ПАТ АПСП «Ме-

ридіан» про видачу відповідної кількості часток у Статутному капіталі пра-
вонаступника -ТОВ. Строк обміну акцій на зобов'язання розпочинається 
через десять днів після прийняття рішення зборами акціонерів про пере-
творення та триває до моменту проведення установчих зборів правонас-
тупника -ТОВ.

2) Другий етап - обмін письмових зобов'язань на частки у статутному 
капіталі правонаступника -ТОВ. Строк обміну письмових зобов'язань на 
частки в Статутному капіталі правонаступника -ТОВ розпочинається з на-
ступного дня після дати державної реєстрації ТОВ та терміном не обмеж-
ується.

З моменту прийняття рішення про припинення шляхом перетворення 
функції управління Товариством переходить до Комісії з припинення, яка 
здійснює діяльність за адресою Товариства: 38714, Полтавська обл., Пол-
тавський р-н, с. Супрунівка, вул. Київська, 2-Ж.

Комісія з припинення здійснює виявлення та повідомлення кредиторів 
про прийняті Зборами рішення про перетворення ПАТ АПСП «Меридіан» в 
ТОВ. Кредитори мають право заявити свої вимоги у порядку та строки вста-
новлені законодавством.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні 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 власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
Згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів, який було отрима-

но емітентом від НДУ 28.09.2017 р., розмір частки акціонера Акціонерне 
товариство «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» 
(VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Австрія, 
1010 м. Відень, Шоттенрінг, 30), ідентифікаційний код FN 75687 f, в загаль-
ній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій змінився з 
90,01279% на 90,55597%.

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.
02.10.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСьКа Страхова КомпанІя «Княжа вІЄнна ІнШУранС ГрУп»
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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 - пУБлІЧне аКцІонерне товари-

Ство «дарницьКий Завод ЗБК».
2. Код за ЄДРПОУ – 01373298.
3. Місцезнаходження - 02093 , м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 566-23-18, (044) 566-23-18.
5. Електронна поштова адреса - dzzbk@dzzbk.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://dzzbk.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пере-
вищує 10 відсотків статутного капіталу.

ІІ. текст повідомлення
1) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 28.09.2017 року. Назва органу, 
що прийняв таке рішення: Наглядова рада ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 
(протокол № 2809/1 засідання Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗБК» (далі - Товариство) від 28.09.2017 року). Вид, тип цінних паперів: обліга-
ції підприємства відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії N. Кількість 
цінних паперів: 30 000 штук. Сума цінних паперів: 30 000 000,00 гривень. 
Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватний. Спів-
відношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім 
інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номіналь-
ної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які 
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату при-
йняття цього рішення: 138,226%. Інформація про права, які отримують інвес-
тори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з 
урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій 
та відсотковий дохід у встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для 
викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не 
суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Особи, 
які є власниками облігацій, набувають вище перелічених прав із моменту 
зарахування облігацій на їх рахунки у цінних паперах у депозитарних устано-
вах. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітен-

том. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облiгацiї проводиться грошови-
ми коштами в нацiональнiй валютi України - гривнi. Продаж протягом всього 
терміну укладання договорів з першими власниками облігацій відбувати-
меться за номінальною вартістю. Облігації оплачуються інвесторами ви-
ключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договора-
ми купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню 
затвердження результатів укладання договорів з першими власниками та 
результатів розміщення облігацій Наглядовою Радою Товариства. Мета роз-
міщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 
70 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати 
для закупівлі матеріалів, 29 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, – 
для придбання обладнання та устаткування, 1% - для оплати робіт, необхід-
них для збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту про-
дукції, що випускається, та переліку послуг, що надаються. Прізвища, імена 
та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про роз-
міщення цінних паперів, відомості про кількість цінних паперів емітента, яки-
ми вони володіють: 1) Голова Наглядової ради – Шевчук Анатолій Сергійо-
вич, акціями емітента не володіє, є представником акціонера Товариства 
юридичної особи ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД; 2) член Наглядової ради - 
Демченко Станіслав Анатолійович, акціями емітента не володіє, є незалеж-
ним директором Товариства; 3) член Наглядової ради - Дубецький Олек-
сандр Павлович, акціями емітента не володіє, є незалежним директором 
Товариства; 4) член Наглядової ради - Прокопенко Олексій Юрійович, є 
акціо нером Товариства, володіє 10 простими іменними акціями Товариства; 
5) член Наглядової ради – Ружицький Ігор Геннадійович, акціями емітента не 
володіє, є представником акціонера Товариства Расюк Світлани Георгіївни. 
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облiгацiї Товари-
ства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, не конверту-
ються в iншi цiннi папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту 
емісії: іншої суттєвої iнформацiї немає.

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

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

2. директор   дмитренко віктор леонідович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  03.10.2017
  (дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «дарницьКий Завод ЗБК»

(код ЄдрпоУ 30640200, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., 
м. Конотоп, вул. парківська, 18) (надалі - Товариство) повідомляє про 
проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться «26» жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 41600, 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. парківська, 18 (кімната №1). Реєстрація 
акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах 
відбудеться «26» жовтня 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 
50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів 
Товариства - станом на 24-00 годину «20» жовтня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіре-
ність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у 
відповідності до вимог діючого законодавства України.

порядоК денний
(перелІК питань, Що виноСятьСя на ГолоСУвання):

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД».

4. Затвердження звіту комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД».

5. Затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в 
зв’язку з його перетворенням в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» та 
надання повноважень на його підписання від імені акціонерного товари-
ства.

6. Про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

7. Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОП-
СЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

8. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

9. Про надання повноважень щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

10. Про обрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запи-
том, можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких 
належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у ро-
бочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 15-00 години, (а в день 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства без по-
дання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайом-
лення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які 
складені в паперовій формі, в приміщенні Товариства за адресою: 41600, 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, 18 (кімната №1). У письмовому 
запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера - юри-
дичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, 
кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведе-
ного облікового реєстру).

Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – голова комісії з припинення Товариства – Бойко Євгеній 
Іванович, телефон для довідок - (05447) 6-61-75.

наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КонотопСьКий ремонтно-механІЧний Завод»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«полІГрафІЧно-видавниЧий КомплеКС 

«деСна» 
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціо-

нерів 16 листопада 2017 року о 15-00 годині у приміщенні Товариства за 
адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, 4 поверх, кабінет 412а. Реє-
страція акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів 16 листопада 
2017 року з 14-15 до 14-45 годин. На участь у позачергових Загальних збо-
рах акціонерів мають право власники акцій, які внесені до реєстру акціоне-
рів Товариства станом на 10 листопада 2017 року.

до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів 
акціонерів пропонуються наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження регламенту зборів.
4. Про зміну типу Товариства та зміну назви Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у но-

вій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції 
та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією та 
внесенням відповідних змін про Товариство. 

6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, до Поло-
ження про Наглядову раду, до Положення Ревізійну комісію Товариства шля-
хом викладення їх у нових редакціях. Надання повноважень на їх підписання.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
З матеріалами, щодо порядку денного позачергових Загальних зборів 

акціонерів та проектів рішень, акціонери мають право ознайомитись за 
адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, кабінет 420 (приймальня) у 
робочі дні з 9-00 до 12-00 годин або на веб-сторінці despra.com.ua. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми директор Товариства Вербовий М.П..

Для участі у позачергових Загальних зборах, акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність (або інший документ який підтверджує 
повноваження) відповідно до чинного законодавства.»

директор пат «пвК десна»  вербовий м.п.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «мономах»

Код за ЄДРПОУ: 19421419
Місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Вели-

ка Димерка, вул. Комунальна, б. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 331-61-08
Електронна поштова адреса: іnfo@monomakh.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

2. текст повідомлення 
28.09.2017 року позачерговими Загальними зборами акціонерів було 

прийнято рішення про схвалення (затвердження) правочинів, щодо яких є 
заінтересованість. Вартість активів емітента за даними останньої рiчної 
фінансової звiтностi за 2016 рiк становить 268 915 000,00 грн. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (Догово-
ру поруки) становить 6 000 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної звітності (у відсотках) – 2,23%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 2 842 135 акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 2 838 245 акцій. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 5 акцій (100 % 
голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах), «проти» - 0 акцій. Не брали участь у голосуванні акціонери–
власники - 2 838 240 акцiй, які заiнтересованi у вчиненi правочину.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (Догово-
ру застави) становить 52 144 374,31 грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної звітності (у відсотках) – 19,39%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 2 842 135 акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 2 838 245 акцій. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 5 акцій (100 % 
голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах), «проти» - 0 акцій. Не брали участь у голосуванні акціонери–
власники - 2 838 240 акцiй, які заiнтересованi у вчиненi правочину.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (Догово-
ру застави) становить 1 276683,60 грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної звітності (у відсотках) – 0,47%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 2 842 135 акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 2 838 245 акцій. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 5 акцій (100 % 
голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах), «проти» - 0 акцій. Не брали участь у голосуванні акціонери–
власники - 2 838 240 акцiй, які заiнтересованi у вчиненi правочину.

Істотні умови правочинів із заінтересованістю не розкриваються, 
оскільки вимоги щодо розкриття не застосовуються до приватного акціо-
нерного товариства, не встановлені статутом Товариства і Законом Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

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

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

Генеральний директор  я.в.Кондратенко
29.09.2017 р.

СоКоловСьКа дар’я андрІївна
повідомлення

Я, Соколовська Дар’я Андріївна (02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 16/2, 
кв. 78-79), не є акціонером Приватного акціонерного товариства «Фірма 
«Хозімпекс», на виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», повідомляю про свій намір придбати у акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «Фірма «Хозімпекс» прості акції в кількості 664839 
(шістсот шістдесят чотири тисячі вісімсот тридцять дев’ять) штук. 

тов «КоломияБУд»
повідомлення про намір придбати значний пакет акцій

тов «КоломияБУд»(Код ЄдрпоУ 41606413),відповідно до ст. 64 за-
кону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про намір придбати 
значний пакет простих, іменних, акцій у розмірі 32652 штук Приватного ак-
ціонерного товариства «Коломийська швейна фабрика» (код ЄДРПОУ 
00309223), що складає 93.29% СКТовариства, на дату даного повідом-
лення не володіє акціями прат «Коломийська швейна фабрика».

приватне аКцІонерне товариСтво 
«л-КапІтал»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «Л-КАПІТАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32735854
3. Місцезнаходження: 01034 м.Київ, вул.Володимирська, 36 (літера А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 586-98-35, (044) 586-98-35
5. Електронна поштова адреса: l-kapital@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.l-kapital.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб прийнято акціонером, що 

володіє 100% акцій Товариства - Компанія «HARVEST INVESTMENTS 
SOLUTIONS LIMITED» 29 вересня 2017р., Наказ №15-К та №16-К; Рі-
шення №03/17 від 29.09.2017р. Посадова особа Котенко Станіслав Дми-
трович, яка займала посаду Голови правління, звільнена. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 24.02.2015 р. по 30.09.2017 р. 

Посадова особа Береза Олексій Андрійович, призначена на посаду 
Голови правління. Строк, на який призначено особу: з 01.10.2017 по 
01.10.2020 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: Завідувач стаціонаром Київського міського пологового будинку №5

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немають, часткою в статутному капіталі 
емiтента та пакетом акцій емітента не володіють. Інформація про пас-
портні дані відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її роз-
криття.

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

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

Голова правління -  Береза о.а.
02.10.2017 р.
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повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

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

ство «Козелецьке автотран-
спортне пiдприємство 17440»

2. Код за ЄДРПОУ 03119629
3. Місцезнаходження 17000, смт.Козелець Чернiгiвської 

обл., Магiстральна, 13
4. Міжміський код, телефон та факс (04646) 2-14-81, 2-14-37 (04646) 

2-24-00
5. Електронна поштова адреса kozelec-17440@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

atp-17440.in.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-

во припинено повноваження Голови Наглядової ради Трухана Вiктора Во-
лодимировича в зв’язку iз змiною типу товариства.Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 20.046714 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Наглядової ради Лугового Володими-
ра Юрiйовича в зв’язку iз змiною типу товариства. Особа є представником 
акцiонера Трухана В.В. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Наглядової ради Дулi Миколи 
Iвановича в зв’язку iз змiною типу товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.173016 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Наглядової ради Нiмець Олександра 
Григоровича в зв’язку iз змiною типу товариства. Особа є представником 
акцiонера Трухана В.В. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Наглядової ради Нелеп Вiкторiї 
Вiкторiвни у зв’язку iз змiною типу товариства. Особа є представником 
акцiонера Трухана В.В. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Кашнiкової Катери-
ни Володимирiвни у зв’язку iз змiною типу товариства. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вала на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Медвiдь Ольги 
Василiвни у зв’язку iз змiною типу товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.05.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Салюта Свiтлани 
Василiвни у зв’язку iз змiною типу товариства.Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Голови Правлiння Козлачкова Олександра 
Володимировича у зв’язку iз змiною типу товариства.Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Правлiння Боднi Вiктора Даниловича 
у зв’язку iз змiною типу товариства.Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 
5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) достроко-
во припинено повноваження Члена Правлiння Голiвець Нiни Михайлiвни у 
зв’язку iз змiною типу товариства.Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.173016 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi 5 мiсяцiв.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрано 
Членом Наглядової ради Трухана Вiктора Володимировича. Засiданням 
Наглядової ради (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обраний Головою Наглядо-
вої ради.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в 
статутному капiталi - 20.046714 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Дирек-
тора ПП «Веттор». Особу обрано термiном на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрано 
Членом Наглядової ради Лугового Володимира Юрiйовича. Особа є пред-
ставником акцiонера Гудзя Ю.В. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5 рокiв обiймав посаду Заступника директора ПП «Дружба Люкс Авто-
транс». Особу обрано термiном на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрано 
Членом Наглядової ради Нелеп Вiкторiю Вiкторiвну. Особа є представни-
ком акцiонера Ситої О.М. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв безробiтна. 
Особу обрано термiном на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрано 
Членом Ревiзiйної комiсiї Кашнiкову Катерину Володимирiвну. Засiданням 
Ревiзiйної комiсiї (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрана Головою Ревiзiйної 
комiсiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в 
статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Го-
ловного бухгалтера ПП «Веттор». Особу обрано термiном на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрано 
Членом Ревiзiйної комiсiї Дулю Миколу Iвановича. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.173016 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посаду Головного iнженера ПАТ «Козелецьке 
АТП - 17440». Особу обрано термiном на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрано 
Членом Ревiзiйної комiсiї Нiмець Олександра Григоровича.Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 
0.0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду контролера технiчного стану 
ПП «Веттор». Особу обрано термiном на 3 роки.

Наглядовою Радою (Протокол вiд 29.09.2017 р.) обрано Директором 
Козлачкова Олександра Володимировича.Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5 рокiв обiймав посади менеджера зi збуту на пiдприємствах ПП «Рона 
ресурс», ПП «Зевс», ФОП «Савкiн ВВ», ТОВ «Орбiта», агента вiддiлу пря-
мих продаж ТОВ «Житомирський М’ясокомбiнат», Голови правлiння 
ПАТ «Козелецьке АТП-17440». Особу обрано безстроково.

Наказом № 24-к вiд 29.09.2017 р. звiльнено Головного бухгалтера Че-
редниченко Євдокiю Якiвну за власним бажанням. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi 20 рокiв.

Наказом № 25-к вiд 29.09.2017 р. призначено Головним бухгалтером 
Салюта Свiтлану Василiвну.Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Частка в статутному капiталi - 0.0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала 
посаду Заступника Головного бухгалтер ПАТ «Козелецьке АТП 17440». 
Особу призначено безстроково.

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 Козлачков олександр 

володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.09.2017
(дата)

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «КоЗелецьКе автотранСпортне 
пIдприЄмСтво 17440»
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повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «веСКо»
публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, 
вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

текст повідомлення:
29 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №20) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової по-
воротної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного товариства 
«Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський район, с. Шахове 
(с. Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочи-
ну становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк 

складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними 
за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допо-
моги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте оста-
точний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова 
допомога може бути повернена Позичальником достроково.

29 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №20) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Приватному акцiонерному товариству 
«Систем Кепiтал Менеджмент», м.Донецьк, вул.Мар'їнська, 1, код за 
ЄДРПОУ 31227326, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зро-
блений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повер-
нена Позичальником достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оГнеУпорнерУд»

повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

приватне акціонерне товариство 
«огнеупорнеруд»
приватне акціонерне товариство

24464945

85050, донецька обл., добропіль-
ський р-н, с. октябрське (Шахово), 
октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
29 вересня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (протокол 

№15) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової по-
воротної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному товариству «Веско», 
Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код за ЄДРПОУ 00282049, що 
є афiлiйованою особою ПРАТ «Огнеупорнеруд». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 25 000 000,00грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорне-
руд» за 2016 рiк складає 250 066 000,00грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 
9,9974%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернен-
ня фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частина-
ми), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 
року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  в.п. Черняков

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: приватне акцiонерне това-
риство «обод»;

2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження:39611,полтавська обл., м.Кременчук, 

проїзд ярославський, 8;
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: viobod@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.obod.prat.
in.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Обод» (протокол № 18/2017 

від 02.10.17 р.) 
- припинено повноваження Директора Лавецького Миколи Ва-

сильовича, паспорт КН 487422 Автозаводським РВ КМУ УМВС 

України в Полтавській обл. 28.10.97 р. у зв’язку з закінченням тер-
міну дії повноважень. На посаді перебував з 02.09.14 р. по 
02.10.17 р. Акціями Товариства не володіє. 

- обрано на посаду Директора з 02.10.17 р. Лавецького Миколу 
Васильовича, паспорт КН 487422 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 28.10.97 р. строком на 3 роки. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчине-
ні з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, служ-
бової діяльності, не має.

Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
ПАТ «Кременчуцький колісний завод»:з 12.07.11 р.- заступник 

комерційного директора з постачання;з 11.01.12 р. - заступник ге-
нерального директора з постачання;з 01.10.13 р. - заступник гене-
рального директора з постачання-начальник ВКтаМТП; з 
02.09.14 р. – Директор ПрАТ «Обод».

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади директор лавецький м.в. 
( підпис )М.П. ( ініціали та прізвище керівника) 02.10.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «оБод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента Публічне акціо-

нерне товариство «Овручсільбуд». 2.Код за ЄДРПОУ 01351032. 3.Місцез-
находження емітента11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Правди, 
буд. 64. 4.Міжміський код, телефон та факс 04148 43773, 42463. 5.Електро-
нна поштова адреса ovrsbd@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.ovrsbd.ho.ua. 7.Вид особливої інформації Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 30.09.2017 р. (Протокол №1 

вiд 30.09.2017 р.) в зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядо-
вої ради припиненi з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціо-
нерного товариства «Овручсільбуд» повноваження: голови та члена На-
глядової ради ПАТ «Овручсільбуд» - Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Он-лайн капiтал» (код за ЄДРПОУ 30469671), яке не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента. На посадi голови та члена 
Наглядової ради ТОВ «Он-лайн капiтал» перебувало з 28.05.2015 р. За-
мість звільненої особи на посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, 
так як голову Наглядової ради буде обрано на першому засіданні Наглядо-
вої ради ПрАТ «Овручсільбуд»; члена Наглядової ради ПАТ «Овручсіль-
буд» Холодецького Володимира Цезарійовича), який володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 0,02797 %. На посадi члена Нагля-
дової ради перебував з 28.05.2015 р.; члена Наглядової ради ПАТ «Овруч-
сільбуд» - юридичної особи «Wadless Holdings Limited» (Вадлесс Холдінгс 
Лімітел), код 11808, яке володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 23.43521 %. На посадi члена Наглядової ради дана особа перебу-
вала з 28.05.2015 р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 30.09.2017 р. (Протокол №1 
вiд 30.09.2017 р.) в зв’язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної 
комісії припиненi з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціо-
нерного товариства «Овручсільбуд» повноваження: голови та члена Реві-
зійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» - Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «АНБ Україна» (код за ЄДРПОУ 24375466), яке не володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента. На посадi голови та члена Ревізійної комісії 
ТОВ «АНБ Україна» перебувало з 28.05.2015 р. Замість звільненої особи 
на посаду голови Ревізійної комісії нікого не обрано, так як голову Ревізій-
ної комісії буде обрано на першому засіданні Ревізійної комісії ПрАТ  «Овруч-
сільбуд»; члена Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» - юридичної особи 
Almanzar Holdings limited (Алманзар Холдінгс Лімітед), код НЕ 125035, що 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 30,95291 %. На 
посадi члена Ревізійної комісії дана особа перебувала з 28.05.2015 р.; чле-
на Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» - юридичної особи Loriner 
Investments limited (Лорінер Інвестментс Лімітед), код 125059, що не воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента. На посадi члена Ревізійної ко-
місії дана особа перебувала з 28.05.2015 р. 

В зв’язку із необхідністю обрання складу Наглядової ради Товариства 
за рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 
вiд 30.09.2017 р.) на строк з дати державної реєстрації Статуту 
ПрАТ «Овручсільбуд» та до 30.09.2020 року обрані членами Наглядової 
ради ПрАТ «Овручсільбуд» наступні особи:

- Холодецький Володимир Цезарійович. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,02797 %. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
5 років, - фінансовий директор. Посадова особа є акцiонером (не є пред-
ставником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалеж-
ним директором);

- Рибаков Максим Олегович. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - спеціаліст 
по роботі з клієнтами. Член Наглядової ради Рибаков Максим Олегович є 
представником акціонера – юридичної особи «Wadless Holdings Limited» 
(Вадлесс Холдінгс Лімітел), код 11808, яке володіє 300000 шт. простими 
іменними акціями Емітента (що складає 23.43521 % статутного капіталу 
Емітента). Посадова особа є представником акцiонера, (не є акцiонером, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Яременко Ірина Анатоліївна. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - приват-
ний підприємець. Член Наглядової ради Яременко І.А, є представником 
акціонера – юридичної особи Almanzar Holdings limited (Алманзар Холдінгс 
Лімітед), код НЕ 125035, яке володіє 396236 шт. простими іменними акція-
ми Емітента (що складає 30,95291 % статутного капіталу Емітента). Поса-
дова особа є представником акцiонера, (не є акцiонером, не є представни-
ком групи акцiонерiв, не є незалежним директором). 

В зв’язку із необхідністю обрання складу Ревізійної комісії Товариства 
за рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 
вiд 30.09.2017 р.) на строк з дати державної реєстрації Статуту 
ПрАТ  «Овручсільбуд» та до 30.09.2020 року обрані членами Ревізійної ко-
місії ПрАТ «Овручсільбуд» наступні особи: Климчук Віктор Миколайович. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обійма-
ла ця особа за останні 5 років, - директор; Кур’ята Олена Іванівна. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба за останні 5 років, - бухгалтер; Ярмоленко Тетяна Сергіївна. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа 
за останні 5 років, - обліковець. 

В зв'язку з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.09.2017 р. 
(Протокол №1 вiд 30.09.2017 р.) про обрання директора ПрАТ «Овруч-
сільбуд» припиняються повноваження т.в.о. директора ПАТ  «Овруч-
сiльбуд» Волощук Олександри Олександрiвни (обраної т.в.о. директора 
Товариства 03.11.2015 р.). На посадi т.в.о. директора ПАТ  «Овручсiльбуд» 
перебувала з 03.11.2015 р. Рішенням загальних зборів акціонерів від 
30.09.2017 р. (Протокол №1 вiд 30.09.2017 р.) обрано строком на 3 роки 
директором Товариства Волощук Олександру Олександрівну. Воло-
щук  О.О. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Iнші посади, 
які обіймала ця особа за останні 5 років, - т.в.о.директора, начальник від-
ділення банку. 

Жодна з вказаних вище посадових осіб не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Жодна з вказаних вище посадових осіб не має не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

ІІІ. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2.т.в.о. директора волощук олександра 
олександрівна 30.09.2017 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «оврУЧСІльБУд»

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 «Івано-

франКІвСьК-авто»
2. Код за ЄДРПОУ: 05495466
3. Місцезнаходження: 76492, с. микитинці, вул. Юності, 41а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 55-48-69, (0342) 55-48-74
5. Електронна поштова адреса: uprava@ifavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття Інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ «Івано-
Франківськ-Авто» 28.09.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 
Наглядової Ради ПРАТ «Івано-Франківськ-Авто» № 28/09/2017-1 від 
28.09.2017 р. та поданої заяви.

Посадова особа Новік Ігор Олександрович (згоди на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано ), яка займала посаду Генераль-
ний директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 місяці 29 днів.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ «Івано-
Франківськ-Авто» 28.09.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання На-
глядової Ради ПРАТ «Івано-Франківськ-Авто» № 28/09/2017-1 від 28.09.2017 р. 
та поданої заяви. Обрання Гуменюка Валентина Дмитровича на посаду Гене-
рального директора з 30.09.2017 р. Посадова особа Гуменюк Валентин Дмитро-
вич (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), при-
значена на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: без зазначення строку призначення. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Провідний фахівець у Чернівецькому регіоні від-
ділу захисту економічних інтересів департаменту інформаційного забезпечення 
та захисту економічних інтересів АТ «Українська автомобільна корпорація». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2. Генеральний директор   новік І.о.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  29.09.2017
  (дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
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 Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
27.09.2017р. ПАТ «Центренерго» отримало повiдомлення вiд акцiонера 

ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена на-
глядової ради – представника акцiонера Тараканова Юрiя Костянтиновича 
на члена Наглядової ради - представника акцiонера Чорного Вячеслава 
Валерiйовича.

Тараканов Ю.К. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 
у розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 
члена Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з 22.07.2016р. до 27.09.2017р.

Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава 
Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера 
не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб 

ПАТ «Центренерго». Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «Центренерго».

27.09.2017р. ПАТ «Центренерго» отримало повiдомлення вiд акцiонера 
ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена на-
глядової ради – представника акцiонера Тараканова Юрiя Костянтиновича 
на члена Наглядової ради - представника акцiонера Чорного Вячеслава 
Валерiйовича.

Чорний В.В. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). 
Особа призначена до наступних рiчних Загальних зборiв. Посади, якi обiймав 
протягом останнiх п'яти рокiв: - 2016 - 2017 року - корпоративний секретар 
ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ»; - 2015 - 2016 рiк - юрисконсульт 
ПрАТ «Українська транспортна страхова компанiя»; - 2011 - 2015 рiк - се-
кретар судових засiдань Печерського районного суду м. Києва.

Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава 
Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера 
не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб 
ПАТ «Центренерго». Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «Центренерго».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Громко Ярослав Андрiйович
Виконуючий обов’язки 
Генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

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

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “центренерГо”

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів 
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «по ГаЗопоСтаЧаннЮ та 
ГаЗифIКацIї «донецьКоБлГаЗ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента -03361075
3. Місцезнаходження емітента-84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента -(80626) 42-33-06  

(80626) 42-33-06
5. Електронна поштова адреса емітента -office@oblgaz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації -http://oblgaz.donetsk.ua
7. Вид особливої інформації-Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Член Наглядової Ради - представник акцiонера «НАК 
«Нафтогаз України» Iльченко Iрина Вячеславiвна (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) припинено - вiдкликано акцiонером «НАК 
 «Нафтогаз України» 20.09.2017 р. (дата вчинення дiї (дата отримання Това-
риством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника 
акцiонера -28.09.2017 р.) Акцiями Товариства не володiє. Представляє 

iнтереси акцiонера НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), який 
володiє часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 мiсяцi. Рiшення прийнято акцiонером 
«НАК «Нафтогаз України». Замiсть вiдкликаного акцiонером члена нагля-
дової ради - представника обрано нового Члена Наглядової ради - пред-
ставника акцiонера НАК «Нафтогаз України» - Алешкiвську Галину Павлiвну. 
Член Наглядової Ради - представник акцiонера «НАК «Нафтогаз України» 
Алешкiвська Галина Павлiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
призначено акцiонером «НАК «Нафтогаз України» 20.09.2017 р. (дата вчи-
нення дiї (дата отримання Товариством повiдомлення про замiну члена 
наглядової ради - представника акцiонера -28.09.2017 р.) Акцiями Товари-
ства не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК «Нафтогаз України» 
(код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу - на один рiк, але не пiзнiше 08.06.2018р. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 2004 року по т.ч. 
НАК «Нафтогаз України», головний фахiвець Управлiння корпоративних 
прав. Освiта вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi 
Вадима Гетьмана, 2004, правознавство, магiстр. Загальний стаж роботи 
13 рокiв 10 мiсяцiв. Рiшення прийнято акцiонеромТовариства «НАК  «Нафтогаз 
України».

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ федорченко вiталiй михайлович
   М.П.

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

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

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне то-
вариСтво «нацIональна аКцIонерна КомпанIя 
«УКрСвIтлолIЗинГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 38519070. 3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, Жи-
лянська, 75. 4. Міжміський код, телефон та факс: 044364-04-32 044364-04-31. 
5. Електронна поштова адреса: office@usl.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.usl.kiev.ua

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

II. текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя 

«Укрсвiтлолiзинг» - надалi - Товариство (код ЄДРПОУ 38519070, 
мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75) повiдомляє про ви-

никнення особливої iнформацiї про емiтента - Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента.

Наказом в.о. голови правлiння № 29-к/тр вiд 29.09.2017 р.призначено 
 Петрову Олену Анатолiївну на посаду начальника вiддiлу бухгалтерського 
облiку та звiтностi - головного бухгалтера Фiнансово-економiчного департа-
менту публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Укрсвiтлолiзинг» з 02.10.2017 р. Згоду на розкриття паспортних даних не 
надано.Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала при-
значена особа - виконавчий директор Всеукраїнської асоцiацiї «Експортери та 
iмпортери м’ясної та молочної продукцiї».

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 Сербiна Тетяна Володимирiвна
в.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.09.2017
(дата)
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

приватне аКцІонерне товариСтво 
«нео вІта», 

код за ЄдрпоУ 35372603
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 29/2/2017-т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
01.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 20.09.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

212 400 (Двісті дванадцять тисяч 
чотириста) штук

фактично розміщених 212 400 (Двісті дванадцять тисяч 
чотириста) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

29 247 480,00 грн. (Двадцять 
дев’ять мільйонів двісті сорок сім 
тисяч чотириста вісімдесят 
гривень 00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

29 247 480,00 грн. (Двадцять 
дев’ять мільйонів двісті сорок сім 
тисяч чотириста вісімдесят 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 25 047 630,00 грн. (двадцять п’ять 
мільйонів сорок сім тисяч шістсот 
тридцять гривень 00 копійок)

5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

29 247 480,00 грн. (Двадцять 
дев’ять мільйонів двісті сорок сім 
тисяч чотириста вісімдесят 
гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор 

(посада)
___________ 

(підпис)
Ю.л. вальчук 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

приватне аКцІонерне товариСтво 
«нео вІта», 

код за ЄдрпоУ 35372603
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 48/2/2017-т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
28.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 15.09.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

181 900 (Сто вісімдесят одна 
тисяча дев’ятсот) штук

фактично розміщених 181 900 (Сто вісімдесят одна 
тисяча дев’ятсот) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

25 047 630,00 грн. (двадцять п’ять 
мільйонів сорок сім тисяч шістсот 
тридцять гривень 00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

25 047 630,00 грн. (двадцять п’ять 
мільйонів сорок сім тисяч шістсот 
тридцять гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 25 047 630,00 грн. (двадцять п’ять 
мільйонів сорок сім тисяч шістсот 
тридцять гривень 00 копійок)

5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

25 047 630,00 грн. (двадцять п’ять 
мільйонів сорок сім тисяч шістсот 
тридцять гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками емі-
тента**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний 

директор 
(посада)

___________ 
(підпис)

Ю.л. вальчук 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

приватне аКцІонерне товариСтво 
«нео вІта», 

код за ЄдрпоУ 35372603
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 30/2/2017-т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
02.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

10.07.2018

фактична 26.09.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії 
облігацій)

212 400 (Двісті дванадцять тисяч 
чотириста) штук

фактично розміщених 212 400 (Двісті дванадцять тисяч 
чотириста) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

29 247 480,00 грн. (Двадцять 
дев’ять мільйонів двісті сорок сім 
тисяч чотириста вісімдесят гривень 
00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій), 
грн

29 247 480,00 грн. (Двадцять 
дев’ять мільйонів двісті сорок сім 
тисяч чотириста вісімдесят гривень 
00 копійок)

фактично розміщених, грн 29 247 480,00 грн. (Двадцять дев’ять 
мільйонів двісті сорок сім тисяч чоти-
риста вісімдесят гривень 00 копійок)

5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

29 247 480,00 грн. (Двадцять дев’ять 
мільйонів двісті сорок сім тисяч чоти-
риста вісімдесят гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор 

(посада)
___________ 

(підпис)
Ю.л. вальчук 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Страхова КомпанIя «УКраїнСьКий 

фIнанСовий альянС»»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхова компанiя 
«Український фiнансовий 
альянс»»

2. Код за ЄДРПОУ 32374372
3. Місцезнаходження 03141, м. Київ, 

вул. Солом’янська, 33
4. Міжміський код, телефон та факс 0443777395 0443777395
5. Електронна поштова адреса e.avramets@ufa-ic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ufa-ic.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Засiданням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «Український фiнансовий альянс» (Про-
токол №64 вiд02.10.2017 року) прийнято рiшення про припинення повно-
важень Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння - Кулєнiча 
Олександра Iллiча, на пiдставi заяви про дострокове припинення повно-
важень. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних дан-
них. Посадова особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова осо-
ба перебувала на посадi протягом трьох рокiв та двох мiсяцiв. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Засiданням Наглiдової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС», 
(Протокол №64 вiд 02.10.2017 року) прийнято рiшення про обрання на 
посаду Голови правлiння - Дружин Юлiю Олександрiвну строком на 3 роки. 
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 
Розмiр частки, якою володiє посодова особа у статутному капiталi емiтента 
(у вiдсотках) - 0 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо iнших посад, якi Вона обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв

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 Кулєнiч олександр Iллiч
т.в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2017
(дата)

товариСтво З оБмеженоЮ 
вІдповІдальнІСтЮ «Зелена 

Галявина»
Відповідно до вимог ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року № 514-V зі змінами та доповненнями.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНА  

ГАЛЯВИНА» (код ЄДРПОУ 33710406, надалі - Товариство), 07800, Київ-
ська обл., Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, буд.2-А. 
повідомляє про намір придбати контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛІ» для цих цілей Товариство 
надає наступну інформацію про цінні папери:

- вид цінних паперів: акції прості іменні;
- емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦМЕБЛІ» 

(код ЄДРПОУ - 00273910);
- форма акцій: бездокументарна;
- кількість акцій: 333 625 (триста тридцять три тисячі шістсот двадцять 

п’ять штук), що складає 93,78% від розміру статутного капіталу ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛІ».

На дату цього повідомлення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИНА» прямо чи опосередковано не во-
лодіє акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦ-
МЕБЛІ». 

Генеральний директор
Золотий Є.л.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-
НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 28 вересня 2017 року (прото-
кол засідання №521), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", далі по тексту - ТОВ "ТРАН-
СКОМ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 34984027; місцезнаходження: вул. Столє-
това, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткову угоду №12 від 31.12.2016р. до договору оренди транспор-

тних засобів №680120030 від 15.12.2011р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Орен-
даря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування
майна.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 101,20 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0008%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

2) додаткову угоду №13 від 31.12.2016р. до договору оренди транспор-
тних засобів №680120030 від 15.12.2011р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Орен-
даря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування
майна.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 751,24 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,006%. 

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

3) додаткову угоду №14 від 18.01.2017р. до договору оренди транспор-
тних засобів №680120030 від 15.12.2011р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Орен-

даря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування
майна.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 488,11 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0041%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

II. Наглядовою радою Товариства 28 вересня 2017 року (протокол засі-
дання №521), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення
якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРА-
ЇНА" (код за ЄДРПОУ 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського,
1А, м. Дніпро, Україна, 49005), а саме договору оренди №623170217 від
01.01.2017р., укладеного між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодав-
ця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Орендаря, предметом якого є
передача в тимчасове та платне користування офісних приміщень та офіс-
ної техніки.

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером
Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій
Товариства; є юридичною особою, в якій директор займає посаду члена
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 152,79 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,018%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

III. Наглядовою радою Товариства 28 вересня 2017 року (протокол за-
сідання №521), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", далі по тексту - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБ-
РИКА" (код за ЄДРПОУ 32896971; місцезнаходження: вул. Столєтова, 21,
м. Дніпро, Україна, 49081), а саме договору оренди №623170200 від
01.01.2017р., укладеного між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодав-
ця, та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", в якості Орендаря, предметом якого є
передача в тимчасове та платне користування приміщень, прилеглої тер-
риторії, механізмів та обладнання.

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є стороною правочину. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 566,86 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,005%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

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

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

Голова Правління Є.М.Копаєв
29.09.2017 р.
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Публічне акціонерне товариство «Тернопільська автобаза» (на-
далі Товариство), місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Бродівська-
Гріга, 2, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів 
акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 20 жовтня 2017 року о 
14.00 год., за місцезнаходженням Товариства: м. тернопіль, 
вул. Бродівська-Гріга, 2 (у кабінеті охорони праці). Реєстрація 
акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 
20 жовтня 2017 року о 13.00 год. та закінчиться о 13.45год. за міс-

цем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах буде складений станом на 24 годину 13 жовтня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.2. Про обран-

ня Голови та Секретаря зборів. 3.Прийняття рішення з питань по-
рядку проведення загальних зборів акціонерів. 4.Про зміну типу 
Товариства.5.Про зміну найменування Товариства.6. Затверджен-
ня нової редакції Статуту. 7.Про обрання уповноваженої особи для 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
 «тернопІльСьКа автоБаЗа»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-
НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 28 вересня 2017 року (прото-
кол засідання №521), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", далі по тексту - ТОВ "ТРАН-
СКОМ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 34984027; місцезнаходження: вул. Столє-
това, 21, м. Дніпро, Україна, 49081).

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є стороною правочину. 

Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) додаткову угоду №12 від 31.12.2016р. до договору оренди транспор-

тних засобів №680120030 від 15.12.2011р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Орен-
даря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування
майна.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 101,20 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0008%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

2) додаткову угоду №13 від 31.12.2016р. до договору оренди транспор-
тних засобів №680120030 від 15.12.2011р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Орен-
даря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування
майна.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 751,24 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,006%. 

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

3) додаткову угоду №14 від 18.01.2017р. до договору оренди транспор-
тних засобів №680120030 від 15.12.2011р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", в якості Орен-

даря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування
майна.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 488,11 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,0041%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

II. Наглядовою радою Товариства 28 вересня 2017 року (протокол засі-
дання №521), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення
якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРА-
ЇНА" (код за ЄДРПОУ 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського,
1А, м. Дніпро, Україна, 49005), а саме договору оренди №623170217 від
01.01.2017р., укладеного між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодав-
ця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Орендаря, предметом якого є
передача в тимчасове та платне користування офісних приміщень та офіс-
ної техніки.

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером
Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій
Товариства; є юридичною особою, в якій директор займає посаду члена
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 152,79 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,018%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

III. Наглядовою радою Товариства 28 вересня 2017 року (протокол за-
сідання №521), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", далі по тексту - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБ-
РИКА" (код за ЄДРПОУ 32896971; місцезнаходження: вул. Столєтова, 21,
м. Дніпро, Україна, 49081), а саме договору оренди №623170200 від
01.01.2017р., укладеного між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодав-
ця, та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", в якості Орендаря, предметом якого є
передача в тимчасове та платне користування приміщень, прилеглої тер-
риторії, механізмів та обладнання.

Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є стороною правочину. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 566,86 тис.грн. з ура-
хуванням ПДВ. 

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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,005%.

Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.

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

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

Голова Правління Є.М.Копаєв
29.09.2017 р.
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підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій 
щодо державної реєстрації Статуту.8.Затвердження нових редак-
цій Положення про Наглядову раду , Положення про Загальні збо-
ри. Уповноваження особи на їх підписання. 9. Про припинення по-
вноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку 
з ліквідацією цього органу. 10.Відмінення Положення про Ревізійну 
комісію.11.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і 
обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує 
особу, а представники акціонерів додатково повинні мати довіре-

ність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у 
робочі дні, в робочі години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродів-
ська – Грига,2 в приміщенні ПАТ «Тернопільська автобаза», в кабі-
неті охорони праці, у день проведення Зборів – у місці їх проведен-
ня, звертатись до відповідальної особи директора Бойко Б.Я. з 9-00 
до 18 -00 години. Телефон для довідок: (0352) 49-07-01

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного:www.avtobaza.te.ua

директор товариства.

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «Завод 
малоГаБаритних 
транСформаторIв»

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

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

www.mgt.com.ua

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

II. текст повідомлення
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi 

п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Стату-
ту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження : 

- Голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» — Машковцева Сергiя Вя-
чеславовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» 
в розмiрi 0,000001%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;

- Члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» — Прищепи Василя Михай-
ловича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в 
розмiрi 0,000001%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;

- Члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» — Романенка Миколи Воло-
димировича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» 
в розмiрi 0,000001%.Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення 
про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй 
Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства та у зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу Наглядової ради. Строк, протягом якого 
зазначені вище особи перебували на посадi складає 5 місяців.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi 
п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з при-
пиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення 
про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», у зв’язку з чим:

- Машковцева Сергiя Вячеславовича, який володiє часткою у статутно-
му капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% та є акціонером ПАТ 
«Завод МГТ» обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено 
на посаду строком на 3 роки. Iнформацiя щодо паспортних даних не наво-
диться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, головний 
юрисконсульт, голова Наглядової ради; 

- Прищепу Василя Михайловича, який володiє часткою у статутному 
капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% та є акціонером ПАТ «Завод 
МГТ» обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на по-
саду строком на 3 роки. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться 
у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: вiйськовий 
пенсiонер, заступник директора департаменту з економiчної безпеки, член 

Наглядової ради;
- Романенка Миколу Володимировича, який володiє часткою у статутно-

му капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% та є акціонером ПАТ  «За-
вод МГТ» обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на 
посаду строком на 3 роки. Iнформацiя щодо паспортних даних не наво-
диться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
юрисконсульт, провiдний юрисконсульт, член Наглядової ради.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi 
п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято 
рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «Завод МГТ», у зв’язку з чим припинено повноваження:

- Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» Герасименко Ганни 
Станiславiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» 
в розмiрi 0,000001%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; 

- Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» — Линди Свiтлани Iванiвни, 
яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 
0,000126%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;

- Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» — Ткачука Юрiя Петровича, 
який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 
0,000126%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення 
про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй 
Статуту та Положення про Ревізійну Комісію Товариства та у зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Строк, протягом якого 
зазначені вище особи перебували на посадi складає 5 місяців.

28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi 
п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з при-
пиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення 
про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ», у зв’язку з чим:

- Герасименко Ганну Станiславiвну, яка володiє часткою у статутному 
капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову 
особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї;

- Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному капiталi 
ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126 % обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, 
що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу об-
рано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, член Ревiзiйної комiсiї, радник;

-Линду Свiтлану Iванiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi 
ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126 % обрано на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком 
на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
начальник бюро бюджетування та контролю, член Ревiзiйної комiсiї.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Зима аліна володимирівна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.09.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАГОНМАШ» 

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

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення 

1. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 17 на суму 23056 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стане більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 17): 23056 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 17): 166846,32 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 17), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,43%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 17), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 10,36%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

2. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 18 на суму 9963,4 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 18): 9963,4 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 18): 176809,72 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 18), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,62%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 18), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 10,98%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

3. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 19 на суму 12721,8 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 19): 12721,8 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 19): 189531,52 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 19), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,79%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 19), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 11,77%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

4. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 20 на суму 4876,56 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 20): 4876,56 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 20): 194408,08 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 20), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,30%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 20), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 12,07%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

5. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 21 на суму 3182,4 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 21): 3182,4 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 21): 197590,48 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 21), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,20%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 21), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 12,27%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

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

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

2. Генеральний директор ПАТ «Дніпровагонмаш» О.Ю. Корнецький
28.09.2017 року 

Інформація щодо ліквідації
ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ" 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТфИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" 

(ідентифікаційної код за ЄДРПОУ 33719000, Реєстраційний код за
ЄДРІСІ 211999)

Ліквідаційна комісія Відкритого диверсифікованого пайового інвести-
ційного фонду "Альтус-Стратегічний" (далі - Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" (надалі - Фонд) повідомляє, що За-
гальними зборами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
(Протокол №02-10/17 від 02.10.2017р.) було прийнято рішення - припи-
нити Фонд шляхом його ліквідації у зв'язку з тим, що вартість активів

Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду та протягом
шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду - два місяці з
наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому
органі рішення щодо припинення Фонду. Вимоги кредиторів прий-
маються Ліквідаційною комісією Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду "Альтус-Стратегічний" (далі - Фонд) ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" в письмовій формі в робочі дні за
місцезнаходженням Ліквідаційної комісії: 49044, Дніпропетровська об-
ласть, місто Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

Контактний телефон Ліквідаційної комісії: +38 (056) 790-55-00.
02 жовтня 2017р.

Голова Ліквідаційної комісії 
ВДПІФ "Альтус-стратегічний"

ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" 
С.О. Пустельник

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАГОНМАШ» 

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

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення 

1. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 17 на суму 23056 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стане більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 17): 23056 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 17): 166846,32 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 17), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,43%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 17), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 10,36%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

2. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 18 на суму 9963,4 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 18): 9963,4 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 18): 176809,72 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 18), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,62%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 18), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 10,98%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

3. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 19 на суму 12721,8 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 19): 12721,8 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 19): 189531,52 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 19), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,79%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 19), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 11,77%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

4. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 20 на суму 4876,56 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 20): 4876,56 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 20): 194408,08 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 20), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,30%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 20), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 12,07%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

5. 28.09.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфікації № 21 на суму 3182,4 тис.грн. до Договору
поставки. При укладанні Специфікації № 17 до Договору поставки сума
договору стала більшою ніж 10% вартості активів товариства згiдно з
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину:
придбання металопродукції. Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 21): 3182,4 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Договору поставки з урахуванням Специфікації № 21): 197590,48 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину (по Специфікації № 21), до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,20%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфікації № 21), до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 12,27%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
«Дніпровагонмаш» не визначенi.

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

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

2. Генеральний директор ПАТ «Дніпровагонмаш» О.Ю. Корнецький
28.09.2017 року 

Інформація щодо ліквідації
ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ" 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТфИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" 

(ідентифікаційної код за ЄДРПОУ 33719000, Реєстраційний код за
ЄДРІСІ 211999)

Ліквідаційна комісія Відкритого диверсифікованого пайового інвести-
ційного фонду "Альтус-Стратегічний" (далі - Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" (надалі - Фонд) повідомляє, що За-
гальними зборами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
(Протокол №02-10/17 від 02.10.2017р.) було прийнято рішення - припи-
нити Фонд шляхом його ліквідації у зв'язку з тим, що вартість активів

Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду та протягом
шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду - два місяці з
наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому
органі рішення щодо припинення Фонду. Вимоги кредиторів прий-
маються Ліквідаційною комісією Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду "Альтус-Стратегічний" (далі - Фонд) ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" в письмовій формі в робочі дні за
місцезнаходженням Ліквідаційної комісії: 49044, Дніпропетровська об-
ласть, місто Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

Контактний телефон Ліквідаційної комісії: +38 (056) 790-55-00.
02 жовтня 2017р.

Голова Ліквідаційної комісії 
ВДПІФ "Альтус-стратегічний"

ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" 
С.О. Пустельник



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №187, 3 жовтня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 29.09.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних

сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 29.09.2017 на суму
30 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 32 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 30 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 13,68%.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління 

Петренко Олександр Федорович
02.10.17 р.

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

цій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

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

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04310507
3. Місцезнаходження емітента: 33010, м. Рiвне, вул. Макарова,14
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362)62-83-78 (0362)63-

25-61
5. Електронна поштова адреса емітента: polissyahlib@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.polissyahlib.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
II. Текст повідомлення

28.09.2017р.  ПАТ "Поліссяхліб" отримало від ПАТ "НДУ" перелік акці-
онерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення за-

гальних зборів акціонерів ПАТ "Поліссяхліб" сформований станом на
20.09.2017 року (вих. ?143351зв від 25.09.2017р.).  Згідно з даними перелі-
ку відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій а саме:

1) Розмір частки акціонера, "фізичної особи" в загальній кількості акцій
залишився без змін та становить 55,566% . До змін розмір частки акціоне-
ра "фізичної особи" в загальній кількості голосуючих акцій становив
60,890%, після змін зменшився і становить  60,802% ;

2) Розмір частки акціонера, Рівненської міської ради (код за ЄДРПОУ -
04057758; адреса: 33000, м.Рівне, вул. Соборна, 12А),  в загальній кількос-
ті акцій залишився без змін та становить 25,999% . До змін розмір частки
акціонера  в загальній кількості голосуючих акцій становив 28,491%, після
змін зменшився і становить  28,450%.

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

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

Голова комісії з припинення  
Коробка Олександр Федорович 29.09.2017 р.

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 ТОВАРИ-
СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 13857564
3. Місцезнаходження 69037 Запорiзька область, мiсто 

Запорiжжя вулиця Незалежної 
України, будинок 39Д

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 225-18-08, 225-18-32

5. Електронна поштова адреса reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.industrialbank.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. текст повідомлення
29.09.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла 

рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. 
Iстотнi умови правочину, а саме:Предмет правочину: є майновi iнтереси, 
що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпо-
рядженням майном. Повне найменування, мiсцезнаходження юридич-
ної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, Iвано-Франкiвська  обл., 
м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки 
заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостережної 

ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 82 486 тис. грн. Вартiсть активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.):  
2 788 217 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2,96 %. Iншi 
iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.

29.09.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. 
Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: є майновi iнтереси, 
що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпо-
рядженням майном. Повне найменування, мiсцезнаходження юридич-
ної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, Iвано-Франкiвська  обл., 
м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки 
заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостережної 
ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 82 486 тис. грн. Вартiсть активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.):  
2 788 217 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2,96 %. Iншi 
iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд 
техногенних ризикiв та протиправних дiй третiх осiб.

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 Букрєєв михайло 
Юрiйович 02.10.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
аКцIонерний КомерцIйний БанК «IндУСтрIалБанК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 29.09.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних

сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 29.09.2017 на суму
30 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 32 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 30 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 13,68%.

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

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

2. Найменування посади  
Голова Правління 

Петренко Олександр Федорович
02.10.17 р.

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

цій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

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

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04310507
3. Місцезнаходження емітента: 33010, м. Рiвне, вул. Макарова,14
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362)62-83-78 (0362)63-

25-61
5. Електронна поштова адреса емітента: polissyahlib@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.polissyahlib.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
II. Текст повідомлення

28.09.2017р.  ПАТ "Поліссяхліб" отримало від ПАТ "НДУ" перелік акці-
онерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення за-

гальних зборів акціонерів ПАТ "Поліссяхліб" сформований станом на
20.09.2017 року (вих. ?143351зв від 25.09.2017р.).  Згідно з даними перелі-
ку відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій а саме:

1) Розмір частки акціонера, "фізичної особи" в загальній кількості акцій
залишився без змін та становить 55,566% . До змін розмір частки акціоне-
ра "фізичної особи" в загальній кількості голосуючих акцій становив
60,890%, після змін зменшився і становить  60,802% ;

2) Розмір частки акціонера, Рівненської міської ради (код за ЄДРПОУ -
04057758; адреса: 33000, м.Рівне, вул. Соборна, 12А),  в загальній кількос-
ті акцій залишився без змін та становить 25,999% . До змін розмір частки
акціонера  в загальній кількості голосуючих акцій становив 28,491%, після
змін зменшився і становить  28,450%.

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

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

Голова комісії з припинення  
Коробка Олександр Федорович 29.09.2017 р.

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: 
03 листопада 2017 року о 09:00 годині у приміщенні пат «віес Банк» 
за адресою: Україна, 79000, м. львів, вул. Грабовського, буд. 11, кор-
пус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів - 03 листопада 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 Загаль-
них зборах акціонерів: 30 жовтня 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, 
встановленому 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. припинення повноважень членів Спостережної ради пат «віес 
Банк».

3. обрання членів Спостережної ради пат «віес Банк» та встанов-

лення кількісного складу Спостережної ради. 
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Спостережної ради.

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 
м.  Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у ро-
бочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. 
за Київським часом), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - 
також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 
буд.  11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал. Адреса веб-сайту, на яко-
му розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua.

Посадова особа ПАТ «ВіЕс Банк», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ »ВіЕс Банк» По-
ходзяєва Ірина Вікторівна. Уповноважена особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, юрисконсульт юридичного відді-
лу ПАТ «ВіЕс Банк» Єпішина Ірина Віталіївна.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Львові 
(032) 255 0254, (032) 297 0583.

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Голова правління  походзяєва І.в.

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: 
10 листопада 2017 року о 09:00 годині у приміщенні пат «віес Банк» 
за адресою: Україна, 79000, м. львів, вул. Грабовського, буд. 11, кор-
пус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів — 10 листопада 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: 06 листопада 2017 року (станом на 24.00 год.) 
у порядку, встановленому 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. припинення повноважень членів Спостережної ради пат «віес 
Банк».

3. обрання членів Спостережної ради пат «віес Банк» та встанов-
лення кількісного складу Спостережної ради. 

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Спостережної ради.

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 
м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у робо-
чі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за 
Київським часом), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — та-
кож у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, 
корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал. Адреса веб-сайту, на якому роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: www.vsbank.ua. Посадова особа ПАТ «ВіЕс 
Банк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Голова Правління ПАТ »ВіЕс Банк» Походзяєва Ірина Вікторівна. 
Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, юрисконсульт юридичного відділу ПАТ «ВіЕс Банк» Єпішина 
Ірина Віталіївна. Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам 
акціо нерів — довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефона-
ми у м. Львові (032) 255 0254, (032) 297 0583.

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Голова правління  походзяєва І.в.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «віес БанК»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Смарт-холдинГ» 

доводить до відома, що у повідомленні про виникнення особливої ін-
формації емітента про зміни складу посадових осіб емітента, опублікова-
ному в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 185 від 29.09.2017р., самостійно 

ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» виявлено факт розкриття недостовірної інфор-
мації внаслідок допущення технічної помилки, а саме невірно вказано дату 
припинення повноважень Генерального директора та Членів Дирекції – 
28.09.2015р. Вважати правильною дату 28.09.2017р.

Генеральний директор прат «Смарт-холдинГ»          пертін о.в.
02 жовтня 2017 року

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 № 17187
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
02.10.2017 р. 
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35. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 9
36. ПАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 4
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