
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.2 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від Приватного акціонерного то-
вариства «Сільпо рітейл», код за ЄДРПОУ: 33870708, 
08132, Київська область, Києво-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. Промислова, буд.5, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії «А» у зв’язку з анулюван-
ням викуплених емітентом облігацій, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій приватного акціонерного 
товариства «Сільпо рітейл» серії «А». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій Приватного акціонерного 
товариства «Сільпо рітейл» серії «А» від 29.05.2009р. 
№165/2/09, видане 28.04.2015р. Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 352-Кф-С-о від 03 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-

поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви-
тягу від 01.08.2017 №1002876118 про внесення 10.02.2017 
запису про припинення юридичної особи ВАТ «Дніпропе-
тровський ремонтний завод електротранспорту» (код за 
ЄДРПОУ - 03326972) у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
26.01.2017, 26.01.2017, Б24/150-08, Господарський суд 
Дніпропетровської області, та інформації, наданої Схід-
ним ТУ Комісії листом від 21.07.17р. №10/1/04/2282 
(вх.№ 22321 від 27.07.2017р.), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ват «дніпропетровський ремонтний завод 
електротранспорту» (код за ЄДРПОУ - 03326972). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Дніпропетровський 
ремонтний завод електротранспорту» від 13.07.1999 року 
№143/04/1/99, видане Дніпропетровським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження №261-Кф-С-а 
від 03 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
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фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 01.08.2017 №1002876128 про внесення 
06.07.2017 запису про припинення юридичної особи 
ВАТ «Завод пневматичного обладнання» (код за 
ЄДРПОУ  - 32926796) за судовим рішенням 02.08.2013, 
804/8376/13-а, Дніпропетровський окружний адміністра-
тивний суд, та інформації, наданої Східним ТУ Комісії 
листом від 21.07.17р. №10/1/04/2282 (вх.№ 22321 від 
27.07.2017р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «Завод пневматичного обладнання» (код за 
ЄДРПОУ - 32926796). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Завод пневматичного обладнання» від 
21.04.2004 року №210/1/04, видане Дніпропетровським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №262-Кф-С-а від 03 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 01.08.2017 року 
№1002876091 про внесення 03.07.2017 р. запису про 
припинення за судовим рішенням про припинення юри-
дичної особи ТОВ «Торговий Дім «Бренд-Шоу» (код за 
ЄДРПОУ - 32305712) у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
21.06.2017, 904/5948/16, Господарський суд Дніпропе-
тровської області, інформації, отриманої від Східного ТУ 
Комісії листом від 21.07.17р. №10/1/04/2282 (вх.№ 22321 
від 27.07.2017р.), скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій тов «торговий дім «Бренд-Шоу». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Торговий Дім «Бренд-
Шоу» від 13.12.2012 року №294/2/12, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 353-Кф-Со від 03 серпня 
2017  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 
№2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за №2128/24660 (із змінами), та наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Глобус Ессет Ме-

неджмент»: 01015, м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 16, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 34241017, на 
скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Нерухомість Криму» у зв’язку з 
його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів пайового закритого недиверсифі-
кованого венчурного інвестиційного фонду «нерухо-
мість Криму» товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Глобус ессет менеджмент», на загальну суму  
1 000 000 000 (один мільярд) гривень, у кількості  
100 000 (сто тисяч) штук, номіналом 10 000 (десять ти-
сяч) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії ін-
вестиційних сертифікатів Пайового закритого недивер-
сифікованого венчурного інвестиційного фонду 
«Нерухомість Криму» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Глобус Ес-
сет Менеджмент», що зареєстрований 22.05.2006 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвес-
тиційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифі-
кованого венчурного інвестиційного фонду «Нерухомість 
Криму» Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «Глобус Ессет Менедж-
мент» від 22.05.2006 року № 360, що видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо-
рядження № 0287-СІ від 02 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту ліцензування професійних 
учасників фондового ринку, відповідно до пункту 4 роз-
ділу ІV Положення про порядок припинення корпора-
тивного інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11.2013 №2606, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за №2133/24665 (із 
змінами), та наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «СИМФОНІЯ № 2», місцезнаходження: 01001, 
м. Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 16, ідентифіка-
ційний код юридичної особи: 35480511, на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій пУБлІЧноГо аКцІо-
нерноГо товариСтва «ЗаКритий недиверСи-
фІКований Корпоративний ІнвеСтицІйний 
фонд «СимфонІя № 2», ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 35480511, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
132858, на загальну суму 21 000 000 (двадцять один 
мільйон) гривень, у кількості 4 200 (чотири тисячі двіс-
ті) штук, номіналом 5 000 (п’ять тисяч) гривень. Скасо-
вано реєстрацію проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ № 2», що зареєстрований 
22.01.2008 року Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
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КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФО-
НІЯ № 2» №2128 від 18.05.2011 року, що видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку  – розпорядження № 0286-СІ від 02 серпня 
2017  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Миколаївський ма-
шинобудівний завод» (54011, м. Миколаїв, вул. Інду-
стріальна, буд.1/6, код за ЄДРПОУ: 33250759) на 
скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Миколаїв-
ський машинобудівний завод» у зв’язку з його ліквіда-
цією, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «ми-
колаївський машинобудівний завод». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Миколаївський маши-
нобудівний завод» від 22 квітня 2010 року №1/14/1/10, 
видане 12.08.2011 Південно-Українським територіаль-
ним управлінням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (дата видачі дубліката 15.05.2017), 
анульовано – розпорядження № 263-Кф-С-а від  
03 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Проектно-технологічний та 
конструкторський інститут «Укркраненерго», код за 
ЄДРПОУ: 00120253, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 
276, на скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку з 
перетворенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій прат «проектно-технологічний 
та конструкторський інститут «Укркраненерго». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Проектно-
технологічний та конструкторський інститут «Укркране-
нерго» від 28.09.2010 року №192/20/1/10, видане 
13.04.2016 року Східним територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження №264-Кф-С-а від 
03 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І По-

рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих ПАТ «Укртекстиль», код за 
ЄДРПОУ: 01552210, 69084, м. Запоріжжя, вул. Вироб-
нича, 11, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, Ска-
совано реєстрацію випуску акцій пат «Укртекстиль». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Укртек-
стиль» від 29.03.2011 року №40/08/1/11, видане 
11.07.2011 року Запорізьким територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №260-Кф-С-а від 
03 серпня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі п. 
11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 01.08.2017 
року за №1002875442 про внесення 08.06.2017 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Вінницької області 22.05.2017, 22.05.2017, 
902/839/16, та інформації, отриманої від ліквідатора Тем-
чишина В. П. листом від 12.07.2017 року №186 (вх. від 
17.07.2017 року №21141), зупинено обіг акцій пат «ла-
дижинський завод силікатної цегли», код за ЄДРПОУ: 
00294020 – розпорядження № 372-Кф-З від 03 серпня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» серпня 2017 року 
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі п. 
12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
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жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 27.07.2017 
року за №1002860716 про внесення 25.09.2014 року за-
пису про внесення судового рішення щодо припинення 
юридичної особи, що не пов’язано з її банкрутством, зу-
пинено обіг акцій пат «дніпроспецсільгоспмонтаж», 
код за ЄДРПОУ: 00911204 – розпорядження №373-Кф-З 
від 03 серпня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» серпня 2017 року 
04.08.2017 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.
*    *    *

Інформація про діяльність
центрального територіального 

департаменту нКцпфр
17.07.2017 по 01.08.2017

За вказаний термін в відділі нагляду за емітентами 
цінних паперів розглянуто пакети документів, на основі 
яких:

Відповідно до рішення Комісії № 736 проведено замі-
ну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного 
товариства 12 емітентам, а саме:

- ПрАТ по газопостачанню зрідженим газом «Київпро-
пангаз» (код за ЄДРПОУ: 05457000);

- ПрАТ «Ново-Майданецьке» (код за ЄДРПОУ: 
01528772);

- ПрАТ «Меридіан-РП» (код за ЄДРПОУ: 14313197);
- ПрАТ «Парфум» (код за ЄДРПОУ: 01552486);
- ПрАТ «Черкаське обласне підприємство автобусних 

станцій» (код за ЄДРПОУ: 22804012);
- ПрАТ «Білоцерківський консервний завод» (код за 

ЄДРПОУ: 05528450);

- ПрАТ Фірма «Будкомплект» (код за ЄДРПОУ: 
01274937);

- ПрАТ «Шаргородське районне підприємство «Агро-
маш» (код за ЄДРПОУ: 03567478);

- ПрАТ «Калинівський завод «Будперліт» (код за 
ЄДРПОУ: 13726224);

- ПрАТ «Холодокомбінат №3» (код за ЄДРПОУ: 
01553617);

- ПрАТ «Фірма «Беверс» (код за ЄДРПОУ: 00222166);
- ПрАТ «Київське автотранспортне підприємство 

13054» (код за ЄДРПОУ: 05475067).
Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітентів, 

професійних учасників ринку цінних паперів та захисту 
прав інвесторів управління контрольно-правової роботи 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
період з 17.07.2017 року по 01.08.2017 планових та поза-
планових перевірок не проводилось.

За зазначений період нагляд за реєстрацією акціоне-
рів та проведенням загальних зборів акціонерного това-
риства не проводились.

Надійшло 15 письмових звернень, заяв, щодо діяль-
ності емітентів та професійних учасників фондового рин-
ку та листів від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Надано 16 відповідей на звернення, заяви, листи за-
явників, які надійшли у зазначений вище період, та на 
скарги, що надійшли раніше. 

Направлено 1 запит професійному учаснику ринку 
цінних паперів.

За участю відділу супроводження справ про правопо-
рушення на ринку цінних паперів з 17.07.2017 року по 
01.08.2017 року за звітний період від юридичних осіб на-
дійшло 17 платіжних доручень про сплату штрафних 
санкцій на суму 20740, 00 грн.

За звітний період з 17.07.2017 по 01.08.2017 р. спеціа-
лістами відділу звітності та моніторингу:

- опрацьовано 220 особливих інформацій емітентів 
цінних паперів;

- опрацьовано 85 річних інформацій емітентів цінних 
паперів за 2016 рік та зроблений аналіз на фіктивність 
підприємств.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «роменСЬКий Завод «траКторо-
ЗапЧаСтина»

2. Код за ЄДРПОУ: 00235890
3. Місцезнаходження: 42000,Сумська область, м.Ромни, вул.Гетьмана 

Мазепи,2В
4. Міжміський код, телефон та факс: 05448 22774
5. Електронна поштова адреса: rzt@sm.ukrtel.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.rzt.com.ua
7. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення 

Згідно Протоколу №5 Наглядової ради товариства від 03.08.2017 р. 

припинено повноваження директора ПрАТ «Роменський завод «Тракторо-
запчастина» Сіренко Сергія Юрійовича у зв’язку з звільненням. Особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями товариства не воло-
діє. Перебував на даній посаді з 17.07.2017р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Протоколу №5 Наглядовоі ради товариства від 03.08.2017 р. при-
значено директором ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» Дья-
конова Михайла Олександровича. Особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Акціями товариства не володіє. Призначено на термін до 
окремого рішення Наглядової ради, інші посади, які обіймала ця особа за 
останні 5 років - заступник голови правління ПАТ «РЗТ», голова правління 
ПАТ «РЗТ» , заступник директора ПрАТ «РЗТ». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. директор _______________  дьяконов м.о. 
 Підпис  прізвище, ініціали керівника
 М.П.  03.08.2017 року
  (дата)
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ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ 
«СервІС-теХноБУд», 

33744388
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __22/2/2017-Т. 
Дата реєстрації «22» червня 2017 року. 

1. Дата початку укладання 
договорів з першими власника-
ми у процесі розміщення 
випуску (серії) облігацій згідно з 
проспектом емісії 
облігацій: 

 «04» липня 2017 року

2. Дата закінчення укладання 
договорів з першими власника-
ми у процесі розміщення 
випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспек-
том емісії облігацій)

 «03» липня 2018 року

фактична «01» серпня 2017 року
3. Кількість облігацій у випуску 
(серії): 
які пропонувалися для 
розміщення 
(згідно з проспектом емісії 
облігацій)

2 175 627 (два мільйони сто сімдесят 
п’ять тисяч шістсот двадцять сім) 
штук

фактично розміщених 2 175 627 (два мільйони сто сімдесят 
п’ять тисяч шістсот двадцять сім) 
штук

4. Загальна номінальна 
вартість випуску (серії) 
облігацій: 

391 612 860,00 (триста дев’яносто 
один мільйон шістсот дванадцять 
тисяч вісімсот шістдесят) гривень 
00 копійок

які пропонувалися для 
розміщення 
(згідно з тимчасовим свідо-
цтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

391 612 860,00 (триста дев’яносто 
один мільйон шістсот дванадцять 
тисяч вісімсот шістдесят) гривень 
00 копійок

фактично розміщених, грн. 391 612 860,00 (триста дев’яносто 
один мільйон шістсот дванадцять 
тисяч вісімсот шістдесят) гривень 
00 копійок

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

391 612 860,00 (триста дев’яносто 
один мільйон шістсот дванадцять 
тисяч вісімсот шістдесят) 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 працівника-
ми емітента:

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

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за 
результатами повернення 
внесків, 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:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»  _____ Ю. Серещенко

Від емітента: Директор ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»  _____ Карпов Є.О.

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ  _____ 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ 
«СервІС-теХноБУд», 

33744388
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __24/2/2017-Т. 
Дата реєстрації «22» червня 2017 року. 

1. Дата початку укладання 
договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску 
(серії) облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій: 

 «04» липня 2017 року

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

 «03» липня 2018 року

фактична «01» серпня 2017 року
3. Кількість облігацій у 
випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

172 628 (Сто сімдесят дві 
тисячі шістсот двадцять 
вісім) штук

фактично розміщених 172 628 (Сто сімдесят дві 
тисячі шістсот двадцять 
вісім) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій: 

34 525 600,00 (тридцять 
чотири мільйони п’ятсот 
двадцять п’ять тисяч 
шістсот) гривень 
00 копійок

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

34 525 600,00 (тридцять 
чотири мільйони п’ятсот 
двадцять п’ять тисяч 
шістсот) гривень 
00 копійок

фактично розміщених, грн. 34 525 600,00 (тридцять 
чотири мільйони п’ятсот 
двадцять п’ять тисяч 
шістсот) гривень 
00 копійок

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

34 525 600,00 (тридцять 
чотири мільйони п’ятсот 
двадцять п’ять тисяч 
шістсот) 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 
обліковуються на рахунку 
в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, 
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:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»  _____ Ю. Серещенко

Від емітента: Директор ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»  _____ Карпов Є.О.

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ  _____ 
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ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ
«СервІС-теХноБУд», 

33744388
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __23/2/2017-Т. 
Дата реєстрації «22» червня 2017 року. 

1. Дата початку укладання 
договорів з першими власниками 
у процесі розміщення 
випуску (серії) облігацій 
згідно з проспектом емісії 
облігацій: 

 «04» липня 2017 року

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

«03» липня 2018 року

фактична «01» серпня 2017 року
3. Кількість облігацій у випуску 
(серії): 
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

212 (двісті дванадцять) 
штук

фактично розміщених 212 (двісті дванадцять) 
штук

4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій: 

48 760 000,00 (Сорок вісім 
мільйонів сімсот шістде-
сят тисяч) гривень 
00 копійок

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

48 760 000,00 (Сорок вісім 
мільйонів сімсот шістде-
сят тисяч) гривень 
00 копійок

фактично розміщених, грн. 48 760 000,00 (Сорок вісім 
мільйонів сімсот шістде-
сят тисяч) гривень 
00 копійок

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

48 760 000,00 (Сорок вісім 
мільйонів сімсот шістде-
сят тисяч) 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 обліковуються на 
рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами 
повернення внесків, 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:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»  _____ Ю. Серещенко

Від емітента: Директор ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»  _____ Карпов Є.О.

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ  _____ 

приватне аКцІонерне товариСтво «СКІф»
(код ЄдрпоУ – 02972339)

повідомляє про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: вулиця Тартацька, будинок 4, місто 
Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, 19400.

дата, час та місце проведення Загальних зборів: «08» вересня 
2017 року о 14:00 годині за адресою: вулиця Тартацька, будинок 4, в 
кабінеті Голови Правління, кімната № 4, м. Корсунь-Шевченківський, Чер-
каської області, 19400.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 
«08»вересня 2017 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення 
зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: на 24:00 годину «04» вересня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціо-

нерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових За-

гальних зборів акціонерів.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, 

для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог 
діючого законодавства України.

відповідно до ст.36 Закону України «про акціонерні товариства» 
до дня скликання Загальних зборів ви маєте можливість ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням товариства: 19400, Черкаська 
область, м. Корсунь - Шевченківський, вул. Тартацька, буд. 4 в кабінеті 
головного бухгалтера, кімнаті № 7 у робочі дні з 09:00 год. до 16:00 год., а 
також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 
13:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Уточкіна Марія Андріївна, тел. (04735) 2-40-82.

акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна-
йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропози-
ції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 
7 днів до дати проведення Загальних зборів. 

пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного - http://prat-skif.emitents.net.ua/ua/

телефон для довідок: (04735) 2-40-82.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. приватне пІдприЄмСтво «вироБниЧо-
КомерцІйна фІрма «мІКромеГаС»

2. 30199632 
3. м.Одеса, вул. Армійська,18-А
4. (048) 728-13-08
5. micromegas@emitent.net.ua
6. micromegas.com.ua
7. зміна складу посадових осіб емітента
Згiдно рiшення засновника ПП «ВКФ «Мiкромегас» №1 вiд 01.08.2017 р. 

Каражеляскова Iвана Миколайовича звiльнити з посади генерального 
директора ПП ВКФ «Мiкромегас» на пiдставi його заяви за згодою 
сторiн.

Наказом № 51-II вiд 02.08.2017 р. згiдно рiшення засновника 2 49/1 вiд 
01.08.2017 р. генеральним директором ПП «ВКФ» Мiкромегас» призначе-
ний Фрiдбург Юрiй Лейбович, частка в статутному капіталі 100%.

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

Генеральний директор  ___________  Каражелясков І.м.
 (підпис) 
 МП  03.08.2017р.
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повідомлення про проведення загальних зборів
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКр-

енерГоБУдмеХанІЗацІя» (код за ЄДРПОУ - 04630672), надалі- 
«Товариство», «ПАТ», місцезнаходження Товариства: 07300, Київська обл., 
Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, 
повідомляє про те, що «07» вересня 2017 року року об 13 год. 00 хв. за 
адресою: Україна, 07300, Київська обл., вишгородський район,  
місто вишгород, вУлиця промиСлова, будинок 4, кімната №31, від-
будуться загальні збори акціонерів ПАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». 
реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем 
проведення Зборів: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, міс-
то Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4, кімната №31, «07» верес-
ня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Збо-
рах: 12-00 години до 12-45 години. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам 
ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і 
довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на  
24:00 год. 01 вересня 2017 року. проект порядку денного Зборів. 1.Обран-
ня членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 2.Обрання 
Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства. 3.Затвер-
дження порядку ведення (регламенту ) річних загальних зборів Товариства; 
затвердження порядку голосування на загальних зборах. 4.Визначення по-
рядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голо-
сування. 5.Звіт директорапро результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
6.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду. 7.Звіт Ревізора Товариства про перевірку 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінан-
сового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8.Затвер-
дження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. 9.Затвердження річного 
звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік. 10.Розподіл прибутку То-
вариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 
передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно 
до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 
11.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 12.Про 
зміну типу ПАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового на-
йменування Товариства. 13.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на 
підписання Статуту Товариства в новій редакції. 14.Затвердження внутріш-
ніх положень Товариства у новій редакції. 15.Про припинення повноважень 
директора Товариства. 16.Про обрання директора Товариства. 17.Про при-
пинення повноважень Ревізора Товариства. 18.Про обрання Ревізора Това-
риства. 19.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства. 20.Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства та 
затвердження строку їх повноважень. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради. 21.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Зборів: Від дати надіслан-
ня повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товари-
ство на письмовий запит акціонера на ім’я директора надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Зборів за адресою: Україна, 07300, Київська 
обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, бу-
динок 4, кім. 31, у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
директор Товариства МОГИЛЬНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА . Довідки за 
телефоном: 04496 54371 .основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн)*. найменування показни-
ка : (період звітний, попередній): Усього активів: звітний 1064; попередній 
1116. Основні засоби: звітний 1062; попередній 1114. Інші фінансові інвести-
ції: звітний -; попередній -. Запаси: звітний -; попередній -. Сумарна дебітор-
ська заборгованість: звітний -; попередній -. Грошові кошти та їх еквіваленти: 
звітний -; попередній -. Нерозподілений прибуток: звітний (1609); попередній 
(1611). Статутний капітал: звітний 32; попередній 32. Власний капітал: звіт-
ний (194); попередній (196) . Довгострокові зобов'язання: звітний -; попере-
дній -. Поточні зобов'язання: звітний 1258; попередній 1312. Чистий прибу-
ток (збиток): звітний 7; попередній -. Середньорічна кількість акцій (шт.): 
звітний 128; попередній 128. Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.): звітний -; попередній -. Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду: звітний -; попередній -. Чисельність 
працівників на кінець періоду (осіб): звітний 1; 3. Адреса власного веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: 04630672.smida.gov.ua. Директор 
МОГИЛЬНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «аптеЧна 
мереЖа «фармацІя»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

22447055

3. Місцезнаходження емітента 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 
20

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 720-51-42, (0482) 720-51-43

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

11002@farmacia.in.ua

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

http://www.farmacia.in.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу IІI 

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 року 

обрано на посаду Голови Наглядової ради Бойченко Ганну Анатолiївну, 
паспорт: серiя КМ № 874581, виданий Приморським РВ ГУ ДМФ м. Одеси 
в Одеськiй областi 05.12.2013 р. Посадова особа призначена на строк 3 
роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду 
економiста, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства

Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї № 1 вiд 03.08.2017 року 
обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Дiдуха Сергiя Мирославовича, 
паспорт: серiя АК № 942576, виданий Апостолiвським РВ ОМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi 15.06.2000р. Посадова особа призна-
чена на строк 5 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi 
обiймала посаду начальника вiддiлу проектного управлiння, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом 
акцiй в статутному капiталi Товариства

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 
року прийнято рiшення про призначення Лiпкiної Алли Наумiвнi (згоду 
на розкриття паспортних даних не отримано) на посаду Генерального 
директора Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Генераль-
ного директора з 05.05.2014 року. Посадова особа призначена на строк 
3 роки.

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

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

Генеральний директор ____  Ліпкіна А.Н.
М.П. (підпис)(ініціали та прізвище керівника) 03.08.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фІрма «БеверС», код 00222166,

13300 Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Максима Залiзняка, 12, повідомляє, що

ПрАТ «Фірма «Беверс» самостійно було виявлено факт розкриття не-
достовірної особливої інформації «Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента», яка опублікована в газеті «Відомості НКЦПФР» № 78(2583) 
від 25.04.2017 року, внаслідок допущення технічної помилки, а саме: у 
змісті інформації щодо уповноваженого органу емітента, який прийняв рі-
шення про зміну складу посадових осіб «На підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 20.04.2017р (протокол № 22 від 
20.04.2017р.)» не вірно зазначено номер протоколу загальних зборів. Слід 
читати (протокол № 1 від 20.04.2017р.)

ПрАТ «Фірма «Беверс» самостійно було виявлено факт розкриття не-
достовірної особливої інформації про зміну типу акціонерного товариства, 
яка опублікована в газеті «Відомості НКЦПФР» № 94(2599) від 22.05.2017 
року, внаслідок допущення технічної помилки, а саме: у змісті Тексту по-
відомлення «Дата прийняття рішення 20.04.2017 року. Протокол №22» не 
вірно зазначено номер протоколу загальних зборів. Слід читати «Дата 
прийняття рішення 20.04.2017 року. Протокол № 1». 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Голова правління  даценко валерій миколайович
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "IНПРОЕКТСЕРВIС"
2. Код за ЄДРПОУ 14307506
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, проспект 

Центральний, 67
4. Міжміський код, телефон та факс (0512)47-10-40 (0512)47-47-39
5. Електронна поштова адреса ipc@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ipc.mk.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 

20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну пов-
новажень припинено повноваження Голови Наглядової ради - Машкової Ва-
лентини Федорiвни (особа не дала згоди на оприлюднення персональної 
iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства яка складає 4,10%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну 
повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради - Макєєвої 
Людмили Василiвни (особа не дала згоди на оприлюднення персональної 
iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства яка складає 0.0002%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну 
повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради - Фасто-
вець Iрини Василiвни (особа не дала згоди на оприлюднення персональної 
iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства яка складає 44,97%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну пов-
новажень припинено повноваження члена Наглядової ради - Фастовця Ва-
силя Володимировича (особа не дала згоди на оприлюднення персональної 
iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства яка складає 7,32%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну пов-
новажень припинено повноваження члена Наглядової ради - Бондаренко 
Леонiда Юрiйовича (особа не дала згоди на оприлюднення персональної 
iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства яка складає 5,025%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну пов-
новажень припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Маленко 
Оксани Володимирiвни (особа не дала згоди на оприлюднення персональ-
ної iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi това-
риства яка складає 14,70%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну 
повноважень припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Кашаєвої 
Свiтлани Миколаївни (особа не дала згоди на оприлюднення персональної 
iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства яка складає 0.002%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.)у зв'язку iз закiнченням термiну 
повноважень припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Погорело-
вої Галини Василiвни (особа не дала згоди на оприлюднення персональної 
iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товари-
ства яка складає 0.245%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.) призначено Головою Наглядової 
ради - Машкова Валентина Федорiвна (особа не дала згоди на оприлюд-
нення персональної iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статут-
ному капiталi товариства яка складає 4.10%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на який призначено особу -  
3 роки.Посади, якi обiймала особа останнi 5 рокiв - голова Наглядової Ради 

ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС», начальник вiддiлу ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» 
. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.) призначено членом Наглядової 
ради - Фастовець Iрину Вiкторiвну (особа не дала згоди на оприлюднення 
персональної iнформацiї).Посадова особа не володiє часткою у статутно-
му капiталi товариства. Особа не є представником акцiонерiв або групи 
акцiонерiв,незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.Строк, на який призначено особу - 3 роки.По-
сади, якi обiймала особа останнi 5 рокiв - юрист ДП «Укравтодор» . 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.) призначено членом Наглядової 
ради - (особа не дала згоди на оприлюднення персональної iнформацiї).
Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi товариства яка 
складає 44,97%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.Строк, на який призначено особу - 3 роки.Посади, якi обiймала осо-
ба останнi 5 рокiв - директор ДП «ЛЕГЕНДА» . 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.) призначено членом Наглядової 
ради - Фастовця Василя Володимировича (особа не дала згоди на опри-
люднення персональної iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у 
статутному капiталi товариства яка складає 7,32%.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на який призначено особу 
- 3 роки.Посади, якi обiймала особа останнi 5 рокiв - провiдний юрист 
«Холдiнгова зернова компанiя». 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.) призначено членом Наглядової 
ради -Бондаренко Леонiда Юрiйовича (особа не дала згоди на оприлюд-
нення персональної iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статут-
ному капiталi товариства яка складає 5,0255%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на який призначено особу -  
3 роки.Посади, якi обiймала особа останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу  
ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» .

Призначено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв термiном на 3 (три) 
роки. Розмiр пакета акцiй - 5,0255 %.Посади, якi обiймала особа останнi  
5 рокiв - начальник вiддiлу ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 
20.04.2017 р. (протокол вiд 20.04.2017 р.) призначено ревiзором товари-
ства - Кашаєву Свiтлану Миколаївну (особа не дала згоди на оприлюднен-
ня персональної iнформацiї).Посадова особа володiє часткою у статутно-
му капiталi товариства яка складає 0,002%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на який призначено особу -  
3 роки.Посади, якi обiймала особа останнi 5 рокiв - провiдний економiст 
ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» .

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 18.05.2017 р. 
(протокол вiд 18.05.2017 р.) припинено повноваження на посадi голови 
правлiння ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» Фастовця Костянтина Володимирови-
ча (особа не дала згоди на оприлюднення персональної iнформацiї).Посадо-
ва особа володiє часткою у статутному капiталi товариства яка складає 
10,88%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 18.05.2017 р. 
(протокол вiд 18.05.2017 р.) припинено повноваження на посадi члена 
правлiння ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС»- Майданика Сергiя Георгiйовича 
(особа не дала згоди на оприлюднення персональної iнформацiї).Посадо-
ва особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посаду нiкого не 
призначено.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 18.05.2017 р. 
(протокол вiд 18.05.2017 р.) припинено повноваження на посадi члена 
правлiння ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС»- Хорошилова Олександра Васильо-
вича (особа не дала згоди на оприлюднення персональної iнформацiї).По-
садова особа володiє часткою у статутному капiталi товариства, яка скла-
дає 0,13%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посаду нiкого не призначено.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 18.05.2017 р. 
(протокол вiд 18.05.2017 р.) припинено повноваження на посадi члена 
правлiння ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС»- Бабiєнко Олександри Анатолiївни 
(особа не дала згоди на оприлюднення персональної iнформацiї).Посадо-
ва особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посаду нiкого не 
призначено.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 18.05.2017 р. 
(протокол вiд 18.05.2017 р.) припинено повноваження на посадi члена 
правлiння ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС»- Бабченка Юрiя Миколайовича (осо-
ба не дала згоди на оприлюднення персональної iнформацiї).Посадова 
особа володiє часткою у статутному капiталi товариства, яка складає 
0,07%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На 
посаду нiкого не призначено.

приватне аКцIонерне товариСтво “IнпроеКтСервIС”
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Рiшеннням Наглядової Ради ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС» вiд 18.05.2017р. 
(протокол вiд 18.05.2017р.) в зв'язку зi змiною виконавчого органу товари-
ства з колегiального на одноособовий на посаду Генерального директора 
переведено Фастовця Костянтина Володимировича (особа не надала згоди 
на оприлюденення персональної iнформацiї).Строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi - 2 рокиПосадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi товариства 10,88%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Строк, на який призначено особу - 3 роки.Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв- голова правлiння  
ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС».

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 Фастовець Костянтин Володимирович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 04.08.2017

(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне то-
вариСтво «переСУвна меХанІЗована Колона 
№ 171». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -01037494. 3.Місцезнаходження- 
36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Миру, буд.10. 4.Міжміський код, теле-
фон та факс -(0532)50-91-89. 5.Електронна поштова адреса– pmk-171@ukr.net. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації – http://01037494.smida.gov.ua. 7.Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну посадових осіб емітента

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «ПМК-171» повідомляє, що відповідно до рішення позачергових 

загальних зборів акціонерів від 04.08.2017р. (протокол № 3) в зв’зку з прий-
няттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення у то-
вариство з обмеженою відповідальністю звільнено: директор- Ященко 
Владислав Миколайович, паспорт КН № 512158 вид.02.12.1997р. Київ-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емі-
тента, перебував на посаді директора з 30.04.2015р.; терміном до завер-

шення перетворення обрано: голова комісії з припинення- Ященко 
Владислав Миколайович, паспорт КН № 512158 вид.02.12.1997р. Київ-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емі-
тента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- ди-
ректор ПрАТ «ПМК-171»; член комісії з припинення- Кривошей Михайло 
Михайлович, паспорт серії КН № 904759 вид.14.05.1999р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 95,44% в статутному капі-
талі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років- пенсіонер; член комісії з припинення- В’язовська Алла Володимирів-
на, паспорт серії КО № 889823 вид.21.05.2012р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., не володіє акціями емітента, інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- головний бухгалтер 
ПрАТ  «ПМК-171». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис) ященко в.м. 04.08.2017р. 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво СтраХова 
КомпанIя "Гранд-полIС"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32909477

3. Місцезнаходження емітента 03151 м. Київ вул. Народного 
ополчення, буд. 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0443320479 0443320479

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@grandpol.kiev.ua.

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

http://www.zvitnist.com.ua/32909477

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

2. текст повідомлення
Голова Правлiння Закревська Юлiя Юрiївна (паспорт: серiя СТ номер 

337957 Вишгородським РВ Управлiння ДМС України в Київськiй областi 
06.02.2013) звiльнено 02.08.2017 р. за згодою сторiн (дата вчинення дiї 
02.08.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi, 9 рокiв 1 мiсяць. Рiшення прийнято засiданням позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв Протокол №17 вiд 02.08.2017 року. Голова 
Правлiння Мiрошник Лариса Дмитрiвна (паспорт: серiя ВВ номер 611043 ви-
даний Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй областi 26.09.1998) при-
значено 02.08.2017 р.(дата вчинення дiї 02.08.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу безстроково, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв . Рiшення прийнято засiданням позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв Протокол №17 вiд 02.08.2017 року. До виконання 
обов'язкiв Голови правлiння приступає з 03 серпня 2017 року. Головний бух-
галтер Середа Олександр Євгенович (паспорт: серiя СН номер 895502 ви-
даний Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.08.1998) звiльнено 
02.08.2017 р.(дата вчинення дiї 02.08.2017) Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.01000% на суму 1607.76 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi, 13 рокiв 4 мiсяцi. Рiшення прийнято згiдно з Наказом Голови 
правлiння (Наказ № 3 вiд 02.08.2017р.). На посаду, замiсть звiльненої особи, 
нiкого не призначено (не обрано). Ревiзор Ковбаса Оксана Михайлiвна (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 02.08.2017 р.(дата 
вчинення дiї 02.08.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi, 3 роки 2 мiсяцi. Рiшення прийнято засiданням 
позачергових загальних зборiв вiд 02.08.2017 року (Протокол №17 вiд 
02.08.2017р.). На посаду, замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено (не 
обрано). Член Наглядової ради Фролов Олексiй Валерiйович (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 02.08.2017 р.(дата вчинення дiї 
02.08.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - системний 
адмiнiстратор. Рiшення прийнято засiданням позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 02.08.2017 року (Протокол №17 вiд 02.08.2017р). Посадова 
особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Iнтер-приват» (Код за ЄДРПОУ 32846145, Мiсцезнаходження м. Київ, На-
родного ополчення,1), якому належить 99,98% голосуючих акцiй. Член На-
глядової ради Ширiна Оксана Михайлiвна (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано 02.08.2017 р.(дата вчинення дiї 02.08.2017) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - економiст. Рiшення прийнято засiданням поза-
чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.08.2017 року (Протокол №17 вiд 
02.08.2017. Посадова особа є представником акцiонера Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Iнтер-приват» (Код за ЄДРПОУ 32846145, 
Мiсцезнаходження м. Київ, Народного ополчення,1), якому належить 99,98% 
голосуючих акцiй. Член Наглядової ради Файчук Руслан Вiкторович (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 02.08.2017 р.(дата вчинення 
дiї 02.08.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - охоронець. Рiшення 
прийнято засiданням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
02.08.2017 року (Протокол №17 вiд 02.08.2017. Посадова особа є представ-
ником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтер-приват» 
(Код за ЄДРПОУ 32846145, Мiсцезнаходження м. Київ, Народного 
ополчення,1), якому належить 99,98% голосуючих акцiй. Голова Наглядової 
ради Ширiна Оксана Михайлiвна (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) обрано 02.08.2017 р.(дата вчинення дiї 02.08.2017) Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - економiст. Рiшення прийнято засiданням Наглядо-
вої рвди вiд 02.08.2017 року (Протокол Б/Н вiд 02.08.2017). Посадова особа 
є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Iнтер-приват» (Код за ЄДРПОУ 32846145, Мiсцезнаходження м. Київ, На-
родного ополчення,1), якому належить 99,98% голосуючих акцiй.

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 _________________ мiрошник лариса дмитрiвна

М.П.
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне 
товариСтво «переСУвна меХанІЗована Коло-
на № 171». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -01037494. 3.Місце-
знаходження- 36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Миру, буд.10. 
4. Міжміський код, телефон та факс -(0532)50-91-89. 5.Електронна пошто-
ва адреса– pmk-171@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://01037494.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів: Відомості про припинення емітента шляхом перетворення 
за рішенням вищого органу емітента 

II.текст повідомлення
ПрАТ «ПМК-171» повідомляє, що рішенням позачергових загальних 

зборів акціонерів від 04.08.2017р., протокол № 3, прийнято рішення 
про припинення емітента шляхом перетворення. Рішення прийнято з 
метою спрощення системи управління, мінімізація витрат акціонерного 
товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової 
форми як приватне акціонерне товариство. Результати голосування: 
«за»- 8631512 шт. голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих 
акцій товариства, які зареєструвались на загальні збори, «проти»- не-
має. Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована коло-
на № 171» припиняється шляхом перетворення в Товариство з обме-
женою відповідальністю «Пересувна механізована колона № 171». При 
перетворенні ПрАТ  «ПМК-171» всі його активи, майнові права, грошові 
кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його пра-
вонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Пересувна 
механізована колона № 171», розмір статутного капіталу якого стано-
вить 2 260 894,25 (Два мільйони двісті шістдесят тисяч вісімсот 
дев’яносто чотири гривні 25 копійок) грн. Обмін акцій АТ на частки  
ТОВ здійснюється таким чином, що розмір статутного капіталу ново-
створеного ТОВ «ПМК-171» буде дорівнювати розміру статутного капі-
талу ПрАТ «ПМК-171» на дату прийняття рішення про припинення то-
вариства у зв’язку з перетворенням та складе 2 260 894,25 (Два 
мільйони двісті шістдесят тисяч вісімсот дев’яносто чотири гривні  
25 копійок) грн. Акції ПрАТ «ПМК-171» конвертуються в частки 
Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1. Акції то-
вариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - 
правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл 
часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що 
було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, 
що перетворюється. Загальна номінальна вартість акцій, що належать 
акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «ПМК-171» буде до-
рівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутно-
му капіталі Товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис) в.м.ященко 04.08.2017 року

 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ШановнІ аКцІонери! 

приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «нептУн Солар» 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться «8» вересня 2017 року об 10.00 годині
за адресою: 56520, миколаївська область, вознесенський район, 

с. таборівка, пл. центральна, буд. 1, к.1
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 

буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних 
зборів акціонерів (8 вересня 2017 р.) з 09.00 години до 09 години 45 хви-
лин за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район,  
с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1 к.1.

Початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 4 вересня 2017 року (пе-
релік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів по-
винні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на за-
гальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та до-
кумент, що посвідчує особу. 

перелІК питанЬ, вКлЮЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо 
поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв:

1. обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії ;
2. обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря За-

гальних зборів;
3. погодження оформлення в заставу часток в статутному капіта-

лі тов «лиманська енерджи 1», тов «лиманська енерджи 2»,  
тов «франко Солар», тов «франко піві» та затвердження проектів 
відповідних договорів застави;

4. надання повноважень Генеральному директору товариства на 
підписання договорів застави часток в статутному капіталі тов «ли-
манська енерджи 1», тов «лиманська енерджи 2», тов «франко Со-
лар», тов «франко піві».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го – www.neptunsolar.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», про-
позиції що до питань, включених до проекту Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - неза-
лежного директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових пи-
тань та проектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у 
письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (наймену-
вання) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу 
належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до 
складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /
або клас акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка,  

пл. Центральна, буд. 1. к.1
З проектами документів, що стосуються Загальних зборів і є необхід-

ними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть 
ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Миколаївська 
область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1 к.1.) у 
робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних 
зборів – за місцем їх проведення: 56520, Миколаївська область, Возне-
сенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є генераль-
ний директор Товариства, Смолін Максим Сергійович.

довідки за телефонами: (0512) 50-03-17. та за місцем знаходження 
Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Табо-
рівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. )

Член наглядової ради  Юнчжі Чень

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів) прат «девон». Код за ЄдрпоУ 30780664.

1. Місцезнаходження 01010, м.Київ, Московська, 24 кв. 21 
2. Міжміський код, телефон 
та факс

044-499-62-14, 499-62-14 

3. Електронна поштова 
адреса

dyzmanski@dewon.com.ua 

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/dewon

текст повідомлення
12.06.2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв  

ПРАТ «ДЕВОН» прийнято рiшення (протокол № 30) про вчинення значно-
го правочину. Сума коштiв, що є предметом правочину, становить  
149 700 тис.грн. Вартiсть активiв ПРАТ «ДЕВОН» станом на 31.12.2016 р. 
становить 256 366 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 58,3931 %. Предмет правочину – укладан-
ня ПРАТ «ДЕВОН» договору купiвлi-продажу частки у розмiрi 100 % в ста-
тутному капiталi ТОВ «IНТЕРНАФТА IНВЕСТ» з ТОВ «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ» . Повідомлення 
отримано 04.08.2017, вхідний № 89-ЛУ.
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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 то-
вариСтво "днIпровСЬКий 
металУрГIйний КомБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 05393043
3. Місцезнаходження 51925, м. Кам'янське, вул. Соборна, 18-б
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0569) 51-67-21; (0569) 53-16-36

5. Електронна поштова адреса akc-bzhezinskiy@dmkd.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.dmkd.dp.ua

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

II. текст повідомлення
02.08.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв  

ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» прийнято рiшення:
2.1. Згідно ст. 70 та ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» надати ПАТ «ДМК» згоду на вчинення значних правочинів, а саме з 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (Україна, ідентифікаційний код 34093721) 
договорів відступлення права вимоги на загальну суму не більш  
12 000 000 000,00 грн. (дванадцять мільярдів гривен 00 копійок). Загаль-
ний розмір грошових коштів, що підлягають сплаті ПАТ «ДМК» ТОВ «МЕ-
ТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» за зазначені права вимоги, становить не більше 
12,000,000,000 (Дванадцять мільярдів) українських гривень.

2.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ДМК» вчиняти усі необ-
хідні дії з метою укладання договорів, які вказані у п.2.1. даного рішення.

Вартiсть активiв ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 14688347 тис.грн. Вартість майна або послуг, 
що є предметом правочину складає 11307928168,27 грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) – 76,98570%. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) – 
власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у позачерго-
вих Загальних зборах Товариства – 6739120460 голосiв, що становить 
99,7363% (вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

«ЗА» – 6737168540 голосiв, що становить 99,971% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих на зборах акцiй; «ПРОТИ» – 1951920 голосiв, що ста-
новить 0,029% вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй.

Статутом ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» не визначено додаткових 
критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочину до 
значного.

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 Подкоритов Олександр Леонiдович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.08.2017

(дата)

повІдомлення 
про намІр придБати ЗнаЧний паКет аКцІй 

приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «КиЇвСпецтранС» 

(ч. 1 ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства»)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРГЕТ 

ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 36592818), яке діє самостійно та не діє 
спільно з іншими особами:

• повідомляє, що ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ТАРГЕТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 36592818) та жодній його 
афілійованій особі не належать жодні акції Приватного акціонерного това-
риства «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код 02772037);

• повідомляє про намір ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ТАРГЕТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 36592818) при-
дбати 53247406 (п’ятдесят три мільйони двісті сорок сім тисяч чотири-
ста шість) простих бездокументарних іменних акцій Приватного 
акціонерного товариства «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код 
02772037).

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХова 
КомпанIя "БлаКитний 
полIС""

2. Код за ЄДРПОУ 31029412
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, 

вул. Антоновича, 122
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 206-30-80 (044) 206-30-80

5. Електронна поштова 
адреса

bplife@bplife.com.ua

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

http://www.bplife.com.ua/

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

II. текст повідомлення
04.08.2017 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний 
полiс»» прийнято рiшення про призначення на посаду Голови Наглядової 
ради Насташева Артура Юрiйовича з 04.08.2017 року (Протокол № 4 вiд 
04.08.2017 року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента 
володiє в розмiрi 8,990595 %. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та 
iнформацiї про посади, яка останнi п'ять рокiв обiймала, посадова особа 
не надала.

04.08.2017 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний 
полiс»» прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової 
ради Ворона Олександр Петрович з 04.08.2017 року (Протокол № 4 вiд 
04.08.2017 року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента 
володiє в розмiрi 8,990595 %. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та 
iнформацiї про посади, яка останнi п'ять рокiв обiймала, посадова особа 
не надала.

04.08.2017 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний 
полiс»» прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової 
ради Шевченка Олега Тарасовича з 04.08.2017 року (Протокол № 4 вiд 
04.08.2017 року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента 
володiє в розмiрi 8,990595 %. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та 
iнформацiї про посади, яка останнi п'ять рокiв обiймала, посадова особа 
не надала.

04.08.2017 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний 
полiс»» прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової 
ради Татарiнова Євгена Миколайовича з 04.08.2017 року (Протокол № 4 
вiд 04.08.2017 року). Посадова особа часткою у статутному капiталi 
емiтента володiє в розмiрi 8,984326%. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них та iнформацiї про посади, яка останнi п'ять рокiв обiймала, посадова 
особа не надала.

04.08.2017 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний 
полiс»» прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової 
ради Шандаренко Вiкторiю Вячеславiвну з 04.08.2017 року (Протокол № 4 
вiд 04.08.2017 року). Посадова особа часткою у статутному капiталi 
емiтента володiє в розмiрi 8,984326 %. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них та iнформацiї про посади, яка останнi п'ять рокiв обiймала, посадова 
особа не надала.

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 Козиний Володимир Вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 04.08.2017

(дата)
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до уваги акціонерів пат «вЗп-2»!
Публічне акціонерне товариство «ВЗП-2» (код за ЄДРПОУ - 25276677, 

місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Смольна, 7, далі - Товариство), по-
відомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 08 вересня 2017 року о 12-00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Смольна, 7, кабінет директора. 

проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних за-
гальних зборах.

4. Звіт виконуючого обов’язки директора Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства 
за 2016 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження його в новій редакції.
12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товари-

ства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Схвалення правочинів щодо продажу об’єктів нерухомого майна, що 
були вчинені Товариством у 2016 році та у 2017 році до дня проведення 
річних загальних зборів акціонерів.

20. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством до 07.09.2018 року включно.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом  
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного:  
http://vzp.emitents.net.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеть-
ся 08 вересня 2017 року з 11-00 до 11-45 години за місцем проведення 
річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів, – 04 вересня 2017 року (станом на  
24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі 
необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, 
а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за 
адресою: м. Київ, вул. Смольна, 7, кабінет директора а в день проведення 
річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, – виконуючий обов’язки директора Товариства Бандура Андрій Мико-
лайович.

Довідки за телефоном: (044) 258-79-45.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загаль-

них зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до 
вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

наглядова рада
основні показники 

фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

найменування показника
період

Звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 9708 14096
Основні засоби 4494 6484
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 894 447
Сумарна дебіторська заборгованість 7639 2397
Грошові кошти та їх еквіваленти 752 52
Нерозподілений прибуток (9563) (12524)
Власний капітал 1923 3072
Статутний капітал 7400 7400
Довгострокові зобов'язання 0 160
Поточні зобов'язання 12173 6476
Чистий прибуток (збиток) (2067) (308)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 29600000 29600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

21 21

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 товариСтво З оБмеЖе-

ноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ 
"роЗтоцЬКе"

2. Код за ЄДРПОУ 31878417
3. Місцезнаходження 47264, Тернопiльська обл., 

Зборiвський район, село Озерна, -
4. Міжміський код, телефон та факс 0354034435 0354034443
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://roztotske-llc.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ» 37-к вiд 31.07.2017 

року, прийнято рiшення призначити Намяту Iрину Богданiвну (паспорт серiї 
НЮ №254675, виданий 03.08.2011 Зборiвським РВ УМВС України в 
Тернопiльськiй областi) Головним бухгалтером з 01.08.2017р. Строк, на 
який призначено (обрано) особу - невизначено. Обрана посадова особа 
акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Намята Iрина Богданiвна останнi 5-ть рокiв зай-
мала наступнi посади: з 01.11.2010 р. iнспектором з кадрiв в ДП «Озерна» 
ТОВ «Розтоцьке»; з 01.10.2014 р. - бухгалтером в ДП «Озерна» ТОВ «Роз-
тоцьке».

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 САНАЙКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.07.2017
(дата)
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Шановний акціонере!
приватне аКцІонерне товариСтво «УКр-

торГСтройматерІали», код ЄДРПОУ 05468794 (далі - Това-
риство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Това-
риства (далі – Загальні збори) «8» вересня 2017 р. о 10.00 за 
місцезнаходженням Товариства: 65033, одеСЬКа оБл., мІСто одеСа, 
вУлиця онеЖСЬКа, БУдиноК 5, кабінет № 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: «4» вересня 2017 р.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться у 
день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 09.00 по 
09.30.

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття 
рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у 
тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування.

3. Звіт Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік, затвердження висновків Реві-
зора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення про ви-

плату дивідендів та їх розмір за простими акціями, затвердження розміру 
позачергових дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, за 
2016 рік.

9. Припинення (відкликання) повноважень голови та членів Правління 
та Ревізора Товариства.

10. Обрання голови та членів Правління Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
Інформація про основні показники фінансово-господарської ді-

яльності за звітний (2016р.) та попередній (2015р.) період відповідно 
(тис. грн.):

Усього активів 2622,3; 2398,5; Основні засоби (за залишковою вар-
тістю) 1972,0; 1868,0; Довгострокові фінансові інвестиції 0; 0; Запаси 
165,8; 183,0; Сумарна дебіторська заборгованість 198,4; 82,8; Грошові 
кошти та їх еквіваленти 41,2; 19,8; Нерозподілений прибуток 1475,7; 
1227,0; Власний капітал 2403,5; 2154,8; Статутний капітал 552,5;552,5; 
Довгострокові зобов'язання 30,9; 38,9; Поточні зобов'язання 187,9; 
204,8; Чистий прибуток (збиток) 248,7; 12,7; Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 55250; 55250; Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 0; 0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 0; 0; Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 28; 28.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання 
повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення За-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у 
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства: 65033, м.Оде-
са, вул.Онежська, буд.5, у приймальні голови правління Товариства (кабі-
нет №1), а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх прове-
дення; посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Голови Правління Това-
риства Мкртумян Лiпарiт Едiкович.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку ден-
ного Загальних зборів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до 
дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів То-
вариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних 
зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
utsmodessa.informs.net.ua

Для реєстрації акціонеру необхідно при собі мати документ, якій по-
свідчує особу (паспорт); представнику акціонера - паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством.

таКоЖ ЗвертаЄмо ваШУ УваГУ, що власники цінних паперів, які 
не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких об-
межено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну сис-
тему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на за-
гальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 
року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

наглядова рада.
Довідки за тел.: 0482 329075

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЧернIвецЬКа оБлаСна дрУКарня»

Корпоративне пIдприЄмСтво 
даК «УКрвидавполIГрафIя»

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 товари-

ство «Чернiвецька обласна друкарня» корпоративне пiдприємство 
ДАК «Укрвидавполiграфiя»; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02469698; 
3. Місцезнаходження: 58018, Чернівецька обл., м. Чернiвцi,  
вул. Головна, буд. 200; 4. Міжміський код, телефон та факс:  
(03722) 4-06-19, 7-59-95; 5. Електронна поштова адреса:  
4od@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/prat-chern-vetcka-oblasna-drukarnia; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення 
1. На підставі наказу голови правління від 03.08.2017 р., № 16-к 

звільнено з посади головного бухгалтера Шарко Ольгу Григорівну з 
03.08.2017р. згідно ст. 38 Кодексу законів про працю України - за 
власним бажанням. Перебувала на посаді з 11.12.2015р. Посадова 
особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має, згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Замiсть звiльненої особи, на 
посаду нiкого не призначено.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Голова правлiння Юлик С.д. 
04.08.2017р.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХова 
КомпанIя "УКраЇнСЬКий 
фIнанСовий алЬянС""

2. Код за ЄДРПОУ 32374372
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, пр-т 40-рiччя Жовтня, 

100/2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 377 73 95 (044) 377 73 95
5. Електронна поштова адреса office@ufa-ic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, 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 товариства 

«Страхова компанiя «Український фiнансовий альянс»» (Протокол № 61 
вiд 03.08.2017 р.) було припинено 03.08.2017 р. повноваження Тимчасово 
виконуючого обов'язки Голови правлiння Кулєнiча Олександра Iллiча в 
зв'язку з закiнченням сроку дiї повноважень. Посадова особа емiтента не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Засiданням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхо-
ва компанiя «Український фiнансовий альянс»» (Протокол № 61 вiд 03.08.2017 
р.) було обрано на посаду Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння 
Кулєнiча Олександра Iллiча, строком дiї повноважень на 3 роки.Посадова осо-
ба емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Кулєнiч Олександр Iллiч
Т.в.о.Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.08.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 93
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 (056) 744-30-24
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://banknew.dp.ua/innovaeditor/as-
sets/bank/zmina

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Незалежний Член Наглядової Ради АКБ "НОВИЙ" Данілова Галина
Іванівна (паспорт МА 285356, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в
Сумській області 15.04.1997р.). з 02 серпня 2017 року згідно ст. 57 Закону
України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 року достро-
ково припинила свої повноваження за власним бажанням (Заява від
19.07.2017 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Посаду Незалеж-
ного Члена Наглядової Ради Банку займала з 20 березня 2017 року.  

Незалежний Член Наглядової Ради АКБ "НОВИЙ" Прусенко Ігор Вале-
рійович (паспорт серія CO № 105504, виданий 02.03.1999 року Ватутінс-
ьким РУ ГУ МВС України в м. Києві) з 02 серпня 2017 року згідно ст. 57 За-
кону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 року
достроково припинив свої повноваження за власним бажанням (Заява від
19.07.2017 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Особисто акціями АКБ "НОВИЙ" не володіє. Посаду Незалеж-
ного Члена Наглядової Ради займав з 20 березня 2017 року.  

На посаду Незалежних Членів Наглядової Ради Банку нікого не обра-
но.

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 Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації  АКБ
"НОВИЙ" Старцева Тетяна Володимирівна 02.08.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИ-
НОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс (05658)

6-05-07
5. Електронна поштова адреса: latysh@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

виплату дивідендів
ІІ. Текст повідомлення

27 квітня 2017 року черговими Загальними зборами акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод" (протокол № 1) прийнято рішення щодо розподілу та направлення
чистого прибутку Товариства за 2016 рік на виплату дивідендів за прости-
ми іменними акціями.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів визначена станом на 18 серпня 2017 року (протокол Наглядової ради
від 03 серпня 2017 року).

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення чер-
гових загальних зборів акціонерів, визначено 0,27 грн. на одну акцію в ме-
жах розподіленого прибутку за 2016 рік у розмірі 7 209 917,73 грн.

Строк виплати дивідендів - з 01 вересня 2017 року по 27 жовтня 2017
року (включно).

Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.
Виплата дивідендів буде здійснюватись кількома частками пропорцій-

но всім особам, що мають право на отримання дивідендів.    
ІІІ. Підпис

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор О.М. Латиш 03.08.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34
5. Електронна поштова адреса: natalia.grin@sbal.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://sukhabalka.com/ru/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ CУХА

БАЛКА", які відбулися 31.07.2017, прийнято рішення про обрання Ревізій-
ної комісії Товариства на строк до дати проведення наступних річних За-
гальних зборів Товариства у складі 2 (двох) членів.

Згідно з п.12.2 діючої редакції Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" та
п. 4.4 Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", Го-
лова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа
простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійною комісією Товариства 04.08.2017 прийнято рішення обрати
Головою Ревізійної комісії Зосімова Олексія Івановича (протокол б/н від
04.08.2017) на строк до дати проведення наступних річних Загальних збо-
рів Товариства.

Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Інші посади, яка обіймала посадова особа: ТОВ "Девелопмент Конс-

тракшн Холдінг", начальник департаменту фінансового моніторингу та а-
удиту. 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".
Баш Віталій Олександрович 

04 серпня 2017 рік

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 використовується

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) 02.08.2017 прийняте рiшення про надання згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме на участь Банку в проведеннi операцiї з  розмi-
щення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт
02.08.2017 на суму 22 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу прид-
баних банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до
23 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 22 000 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 фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 10,03%.

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 
03.08.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРАТ " ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2.Код за ЄДРПОУ: 00191329
3.Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34
5.Електронна поштова адреса: natalia.grin@sbal.dp.ua
6.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://sukhabalka.com/ru/
7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-

КА", які відбулися 31.07.2017, прийнято рішення про обрання Наглядової
ради Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради, а саме: Ярос-
лавський Олександр Владиленович, (представник акціонера - KADISH LI-
MITED), Александров Артем Володимирович, (представник акціонера -
KADISH LIMITED), Чорний Олександр Володимирович (представник акці-

онера - KADISH LIMITED).
Відповідно до пункту 10.16 діючого Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-

КА", Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової
ради із загального складу Наглядової ради, обраного Загальними збора-
ми, простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової
ради.

Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 02.08.2017 прийнято
рішення (Протокол Наглядової ради від 02.08.2017) обрати Головою Наг-
лядової ради Товариства Ярославського Олександра Владиленовича,
(представник акціонера - KADISH LIMITED) на строк до дати проведення
наступних річних Загальних зборів Товариства. Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Інші посади, яка обіймала посадова особа:  ТОВ "Деве-
лопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради (директорів). Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА" Баш Віталій Олександрович 02 серпня 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
код за ЄДРПОУ: 37006207, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-
91, електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://www.csk.kfc.in.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публічного акцi-

онерного товариства "Комунікаційний фондовий центр" (далi - Товарис-
тво) вiд 03.08.2017 прийнято рiшення: 1. У зв'язку із поданням заяви Са-
мохваловим Дмитром Євгеновичем про звільнення з посади директора
Товариства за власним бажанням, припинити повноваження директора

Товариства, покладені на Самохвалова Д.Є., з 03.08.2017. Перебував на
даній посаді 1 рік 1 місяць (з 21.06.2016). 2. Обрати з 04.08.2017 безстро-
ково директором Товариства за сумісництвом Середу Володимира Гри-
горовича на підставі його заяви з встановленням йому неповного робо-
чого часу. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: інженера з прог-
рамного забезпечення комп'ютерів ТОВ "Фармвест плюс", інженера-
програміста ТОВ "Біт Продакшн" (основне місце), інженера-програміста
ПАТ "КФЦ" (сумісництво).

Зазначені вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Від-
сутня згода фізичних осіб на розкриття паспортних даних.

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

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

Директор ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" 
Середа В.Г.

04.08.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «УIфК-
аГро»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

34821667

3. Місцезнаходження емітента 07544 Київська область, 
Баришiвський район, село Коржi 
вул. Промислова, 40/1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067)6504983 (067)5685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

yifk-argo@ft.net.ua

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

http://uifk-agro.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Генеральний директор Ельканова Свiтлана 
Володимирiвна (паспорт: серiя ЕК номер 696748 виданий Краснодонським 
РВ УМВС України в Луганськiй областi, 26.12.1997) припинено повноважен-
ня 31.07.2017р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол 
б/н вiд 31.07.2017р.) у зв'язку з переведенням на посаду фiнансового ди-
ректора ПАТ «УIФК-АГРО». Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.12.2015 року. 

Посадова особа Генеральний директор Дiтрiх Трайс (посвiдка на постiйне 
проживання: серiя IН номер 115576 орган видачi 8001, 17.08.2016) обрана на 
посаду 31.07.2017р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
31.07.2017р.) термiном безстроково з 01.08.2017 року. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ «ГЕРРОМ 
IНВЕСТ-УКРАЇНА», директор; ПАТ «УIФК-АГРО», директор з виробництва.

Генеральний директор ____________  дiтрiх трайс

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

1. Повне найменування емітента Приватне Вiнницьке обласне 
акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях «ВIННИЦЯТУРИСТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02657201

3. Місцезнаходження емітента 21050 Вінницька обл., місто Вінни-
ця вул. Пушкiна, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vinnitsaturist@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://turistvin.at.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

Позачерговими загальними зборами ПрАТ «ВIННИЦЯТУРИСТ» якi 
вiдбулися 02.08.2017 року (Рiшення №Р-29-4 вiд 02.08.2017р. оформлене 
протоколом №29 вiд 02.08.2017р.) було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: продаж нежитлових вбудованих приміщень загаль-
ною площею 1 912,0 кв.м прибудови лiт.А2, що становить 8/25 часток буді-

приватне вIнницЬКе оБлаСне аКцIонерне товариСтво по тУриЗмУ та еКСКУрСIяХ «вIнницятУриСт»
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рынок акций Украины в четверг продолжил 
умеренную восходящую динамику

Фондовый рынок Украины в четверг продолжил уме-
ренны рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился 
на 0,56% - до 1143,16 пункта, индекс ПФТС – на 0,15%, 
до 288,74 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,26 млн грн, в том чис-
ле акциями 5,9 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 135,3 млн грн, в том 
числе акциями – 0,28 млн грн.

Тройку лидеров роста на УБ составили бумаги «Укр-
нафты» (+1,56%), Райффайзен Банка Аваль (+0,56%) и 
«Мотор Сичи» (+0,48%).

В «красной зоне» завершили торги акции «Центрэнер-
го» (-0,06%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+0,4%) и «Центрэнерго» (+0,6%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг снизился на 0,81% - до 612,57 пункта при объе-
ме торгов 1,6 млн злотых (11,5 млн грн).

В «индексной корзине» больше всех подешевели Coal 
Energy (-3,49%), «Кернела» (-1,27%) и «Агротона» 
(-0,8%).

Выросли в цене акции KSG Agro (+2,87%) и «Милки-
ленда» (+1,23%).

нБУ сохранил учетную ставку  
на уровне 12,5%

Правление Национального банка Украины (НБУ) при-
няло решение сохранить учетную ставку на уровне 
12,5% годовых.

Соответствующее решение «О размере учетной став-
ки» (№493-рш) утвердило правление центробанка 3 ав-
густа.

«Необходимость возвращения инфляции к целевым 
значениям может обусловить удержание учетной ставки 
на текущем уровне до получения Национальным банком 
четких признаков нивелирования инфляционных рисков. 
Правление Национального банка убеждено, что дости-
жение ценовой стабильности является необходимым 
условием устойчивого экономического роста», - сообща-
ется в пресс-релизе НБУ в четверг.

Как отмечается в сообщении, при этом правление НБУ 
считает возможным продолжить постепенную либерали-
зацию валютного регулирования путем смягчения вре-
менных административных ограничений, ослабление 
которых не создает рисков для дестабилизации валют-
ного рынка.

«Возвращение в цикл смягчения монетарной полити-
ки будет происходить в случае устойчивого ослабления 
инфляционных рисков и улучшение ожиданий. Указан-

ное является возможным при условии продолжения про-
граммы сотрудничества с Международным валютным 
фондом, что предусматривает проведение структурных 
реформ, а также при условии проведения взвешенной 
фискальной политики», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в случае роста фундаментального ин-
фляционного давления монетарная политика НБУ будет 
достаточно жесткой более длительное время для воз-
обновления тренда снижения инфляции согласно объ-
явленным целям, отмечает регулятор.

Как сообщалось, в последний раз НБУ снижал учет-
ную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 
2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 
года до 13% годовых с 14% годовых, которая была уста-
новлена 28 октября 2016 года.

нБУ утвердил повышение суточного 
лимита купли-продажи банками валюты  

до 1% регулятивного капитала
Национальный банк Украины (НБУ) в четверг утвер-

дил повышение размера разрешенного сальдо купли-
продажи банками иностранных валют и банковских ме-
таллов в течение одного рабочего дня до 1% с 0,5% 
размера регулятивного капитала.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, постанов-
ление правления «О внесении изменений в некоторые 
нормативно-правовые акты Национального банка Укра-
ины» №74 вступает в силу с 4 августа 2017 года.

По данным НБУ, указанное решение позволит банкам 
увеличить максимальный лимит нетто-продажи валюты 
на межбанковском рынке до $44 млн в день с текущего 
уровня - примерно $22 млн.

Помимо этого, Нацбанк уточнил условия покупки ва-
люты резидентами для осуществления расчетов с нере-
зидентами за импорт товаров или услуг, который осу-
ществляется без их ввоза из-за границы на территорию 
Украины.

«Теперь клиенты-резиденты смогут покупать валюту 
не только в том случае, когда такая продукция использу-
ется для собственного потребления за пределами Укра-
ины, но и для использования на основании заключенных 
договоров», - отмечено в сообщении.

Центробанк также указывает, что соответствующие ре-
шения не отразятся на стабильности валютного рынка.

Украина 15 августа проведет допаукцион 
по продаже валютных овГЗ

Министерство финансов Украины назначило на 15 ав-
густа дополнительный первичный аукцион по продаже 
двухлетних валютных облигаций внутреннего госзайма 
(ОВГЗ).

вель та споруд туристичного комплексу «Подiлля» за адресою: м. Вiнниця, 
вул. Пушкiна, 4, що належать Товариству на пiдставi Свiдоцтва про право 
власності на будiвлi та споруди туристичного комплексу «Подiлля».

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 7546,5 тис. грн.

Вартість активів емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 5829,0 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої річної фінансо-

вої звiтностi (у відсотках): 129,46475%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 519010 шт. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 519010 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення 
«за» - 519010 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: немає.

Голова Правлiння ____________ Кордулян Сергiй Харитонович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРАТ " ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2.Код за ЄДРПОУ: 00191329
3.Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34
5.Електронна поштова адреса: natalia.grin@sbal.dp.ua
6.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://sukhabalka.com/ru/
7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-

КА", які відбулися 31.07.2017, прийнято рішення про обрання Наглядової
ради Товариства у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради, а саме: Ярос-
лавський Олександр Владиленович, (представник акціонера - KADISH LI-
MITED), Александров Артем Володимирович, (представник акціонера -
KADISH LIMITED), Чорний Олександр Володимирович (представник акці-

онера - KADISH LIMITED).
Відповідно до пункту 10.16 діючого Статуту ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-

КА", Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової
ради із загального складу Наглядової ради, обраного Загальними збора-
ми, простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової
ради.

Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 02.08.2017 прийнято
рішення (Протокол Наглядової ради від 02.08.2017) обрати Головою Наг-
лядової ради Товариства Ярославського Олександра Владиленовича,
(представник акціонера - KADISH LIMITED) на строк до дати проведення
наступних річних Загальних зборів Товариства. Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Інші посади, яка обіймала посадова особа:  ТОВ "Деве-
лопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради (директорів). Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА" Баш Віталій Олександрович 02 серпня 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
код за ЄДРПОУ: 37006207, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-
91, електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://www.csk.kfc.in.ua; вид особливої інформації: ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публічного акцi-

онерного товариства "Комунікаційний фондовий центр" (далi - Товарис-
тво) вiд 03.08.2017 прийнято рiшення: 1. У зв'язку із поданням заяви Са-
мохваловим Дмитром Євгеновичем про звільнення з посади директора
Товариства за власним бажанням, припинити повноваження директора

Товариства, покладені на Самохвалова Д.Є., з 03.08.2017. Перебував на
даній посаді 1 рік 1 місяць (з 21.06.2016). 2. Обрати з 04.08.2017 безстро-
ково директором Товариства за сумісництвом Середу Володимира Гри-
горовича на підставі його заяви з встановленням йому неповного робо-
чого часу. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: інженера з прог-
рамного забезпечення комп'ютерів ТОВ "Фармвест плюс", інженера-
програміста ТОВ "Біт Продакшн" (основне місце), інженера-програміста
ПАТ "КФЦ" (сумісництво).

Зазначені вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Від-
сутня згода фізичних осіб на розкриття паспортних даних.

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

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

Директор ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" 
Середа В.Г.

04.08.2017 р.

НОВИНИ
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Соответствующие изменения внесены в график раз-
мещения ОВГЗ в третьем квартале и обнародованы на 
сайте ведомства.

Все остальные планы сохранены без изменений: к 
продаже каждый вторник предлагаются гривневые бума-
ги со сроком погашения 6 и 12 месяцев, а также два и 
три года, тогда как во втором квартале предложение 
двух- и трехлетних бумаг чередовалось.

Как сообщалось, первоначально график размещения 
ОВГЗ на третий квартал текущего года предусматривал 
лишь один аукцион по продаже валютных облигаций – 
25 июля. На нем Минфин привлек $157,91 млн по сред-
невзвешенной ставке 5,34% годовых. Всего на аукцион 
было подано 34 заявки на покупку на общую сумму (по 
номиналу) $462,564 млн по ставкам от 5,3% до 5,5% го-
довых, из которых Минфин удовлетворил 30, установив 
ставку отсечения 5,4% годовых.

На единственном подобном аукционе в первом полу-
годии этого года, прошедшем в середине мая, валютные 
ОВГЗ были проданы на $38,09 млн под 5,5% годовых.

Банк англии  
не стал вносить изменения в дКп, 

 ухудшил прогноз роста ввп на 2017-18гг
Банк Англии не стал вносить изменения в денежно-

кредитную политику по итогам августовского заседания.
Размер базовой процентной ставки в Великобритании 

оставлен на минимальном в истории банка уровне в 
0,25%.

Банк Англии также сохранил объем программы покуп-
ки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов 
($575,6 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на 
уровне 10 млрд фунтов.

Решения банка совпали с ожиданиями рынка.
Отмечается, что решение сохранить ставку было при-

нято шестью членами Комитета по денежно-кредитной 
политике (MPC) из восьми. В пользу немедленного по-
вышения ставки высказались Майкл Сандерс и Иэн Мак-
кафферти.

Решение сохранить объем покупок активов было при-
нято единогласно.

Помимо этого, руководство ЦБ приняло решение не 
продлевать программу льготного кредитования банков 
(Terms Funding Scheme), по которой банки Великобрита-
нии уже получили дешевые кредиты на сумму почти  
80 млрд фунтов. Программа завершится 28 февраля 
2018 года, как и планировалось.

Кроме того, Банк Англии обнародовал обновленные 
макроэкономические прогнозы.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год был 
ухудшен с ожидавшихся в мае 1,9% до 1,7%, на  
2018 год  - с 1,7% до 1,6%. Прогноз на 2019 год оставлен 
на уровне 1,8%.

Также ЦБ ожидает ускорения инфляции до 2,5% в 
2018 году против ожидавшихся ранее 2,4%. Прогнозы на 
2017 и 2019 годы оставлены без изменения, на уровне 
2,8% и 2,2% соответственно.

Прогноз увеличения зарплат в стране на 2018 год по-
нижен до 3% с 3,5%, на 2019 год - до 3,25% с 3,75%. В 
текущем году реальные зарплаты британцев могут сни-
зиться на 0,5%.

Участники рынка теперь предполагают, что базовая 
ставка Банка Англии будет повышена на 0,25 процентно-
го пункта к третьему кварталу 2018 года. Между тем экс-
перты Национального института социальных и экономи-
ческих исследований (National Institute for Social and 
Economic Research, NIESR) полагают, что ЦБ пойдет на 
такую меру уже в первом квартале следующего года.

«Определенное ужесточение денежно-кредитной по-
литики может потребоваться для возврата инфляции к 
таргетируемому уровню», - отмечается в пресс-релизе 
Центробанка.

Банк Англии ожидает ускорения инфляции до пиковых 
3% к октябрю текущего года.

Курс фунта стерлингов перешел к снижению, посколь-
ку рынок счел заявления Банка Англии достаточно мяг-
кими. К 14:21 мск фунт снизился к доллару на 0,4% по 
сравнению с закрытием торгов в среду, до $1,3164. До 
обнародования решения Банка Англии фунт торговался 
на уровне $1,3235.

Тем временем британский фондовый индекс FTSE 
100 ускорил рост и к 14:07 мск увеличивается на 0,41%. 
До обнародования решения банка он повышался на 
0,16%.

инфляция в странах оЭСр в июне 
замедлилась до 1,9% из-за цен на топливо

Средний показатель роста потребительских цен в 
странах, входящих в Организацию экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), в июне составил 1,9% 
в годовом исчислении против майского показателя 2,1%, 
что отражает замедление темпов роста цен на энергоно-
сители.

Как сообщается в пресс-релизе организации, рост цен 
на энергоносители в июне составил 3% после повыше-
ния на 5,5% в мае. Стоимость продуктов питания в поза-
прошлом месяце увеличилась на 1,6%, в мае рост со-
ставлял 1,5%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и 
энергоносителей в позапрошлом месяце составила 
1,8%, как и в мае.

Ускорение темпов роста потребительских цен в июне 
было отмечено только в Германии, где инфляция усили-
лась до 1,6% с 1,5% в мае.

В Великобритании инфляция замедлилась с 2,9% до 
2,6%, в Канаде рост потребительских цен составил 1% 
против 1,3%, в США - 1,6% против 1,9%. в Италии - 1,2% 
против 1,4%, во Франции - 0,7% против 0,8%. В Японии 
инфляция остается на уровне 0,4% годовых на протяже-
нии трех месяцев.

Темпы роста цен в 19 странах еврозоны (индекс HICP) 
в июне замедлились до 1,3% с 1,4% месяцем ранее, а 
без учета стоимости продуктов питания и энергоносите-
лей инфляция ускорилась до 1,1% с 0,9%.

Годовые темпы инфляции в странах G20 в позапро-
шлом месяце составляли 2% по сравнению с 2,2% в 
мае.

Рост потребительских цен в Российской Федерации 
ускорился до 4,4% с 4,1%, в Бразилии и ЮАР инфляция 
замедлилась до 3% и 5% соответственно. В Китае и Индии 
темпы роста потребительских цен не изменились по срав-
нению с маем, составив 1,5% и 1,1% соответственно.
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Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих эко-
номических организаций мира, которая включает 35 наи-
более развитых государств. В настоящее время в нее 
входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксем-
бург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Тур-
ция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-
квартира ОЭСР находится в Париже.

нефть слабо дешевеет, завершает неделю 
в минусе, Brent торгуется у $51,92 за 

баррель
Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в 

пятницу и демонстрируют снижение с начала недели на 
опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия 
ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в пятницу опу-
стилась на $0,09 (0,17%) - до $51,92 за баррель. К за-
крытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,35 
(0,67%) - до $52,01 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,09 
(0,18%) - до $48,94 за баррель. Контракт подешевел 
на $0,56 (1,13%) - до $49,03 за баррель по итогам 
предыдущей сессии.

С начала недели котировки Brent опустились на 1,1%, 
WTI - на 1,5%.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча 
нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. 
баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 
9,43 млн б/с.

Инвесторы опасаются, что активный подъем нефте-
добычи в Штатах замедлит ребалансировку рынка, на 
которую рассчитывают страны ОПЕК и их партнеры.

«Ралли на нефтяном рынке пока очень неустойчивое, 
и любые сигналы о повышении добычи в ОПЕК или США 
могут вызвать снижение цен, - говорит экономист 
Overseas-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган. - Во мно-
гом недавний подъем котировок спровоцирован ожида-
ниями увеличения спроса на топливо в США».
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30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС 14
31. ПАТ УІФК-АГРО 16
32. ПАТ УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 7
33. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 14
34. ПРАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 7
35. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 14
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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 № 17147
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.08.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


