
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«28» вересня 2017р.  м. Київ  №722

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «АКБ «НО-
ВИЙ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
19361982

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та підпункту 3 пункту 1, пунктів 8, 11 розділу IV Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів), затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме, брокерської діяльності серії АЕ 
№294555 від 30.10.2014, видану на підставі рішення Ко-
місії №1414 від 21.10.2014 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНО-
МУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «НОВИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
19361982), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV По-
рядку та згідно з рішенням Правління Національного 
банку України від 31.08.2017 №562-рш «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «НОВИЙ».

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

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

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 722, 723 від 28.09.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«28» вересня 2017  м. Київ  №723 

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи, ТОВ «ІН-
ВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«СТАНДАРТ - ІНВЕСТ»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 

(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263377 від 24.09.2013, видану ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ - ІНВЕСТ» 
(01030, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40 - Б, офіс 402 - Б; 
ідентифікаційний код юридичної особи 23468993), на 
підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 глави ІV Порядку.

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

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

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 28 вересня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

3. Про погодження змін до статуту Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанків-
ська валютна біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи 22877057)

прийнято рішення

4. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закри-
того типу «Прем’єр - Буд»ТОВ «КУА «Актив»

прийнято рішення

5. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ«АКБ «НОВИЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 19361982 (брокерська діяльність)

прийнято рішення

6. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
– депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи,ТОВ «ІН-
ВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фон-
дового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

8. Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на 
ринку цінних паперів та застосування санкцій 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

9. Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 
та застосування санкцій 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

10. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжві-
домчої робочої групи з проведення реформи корпоративного управління публічного акціо-
нерного товариства «Українська залізниця»

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

11. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання публічного акці-
онерного товариства «Магістральні газопроводи України»

прийнято рішення
без зауважень

12. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала 
обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, 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 акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, із змінами та доповненнями, та від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, у формі витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 25.09.2017 року за 
№1003053899 про внесення 24.11.2010 року запису про 
визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквіда-
ційної процедури за рішенням Господарського суду Доне-
цької області 16.11.2010, 5/62б, та інформації, отриманої 
від департаменту Комісії у Східному регіоні листом від 
07.09.2017 року №18228 (вх. від 15.09.2017 року №26829), 
зупинено обіг акцій ВАТ «Ясинуватський машинобуді-
вельний завод», код за ЄДРПОУ: 00211197 – розпоря-
дження №415-КФ-З від 28 вересня 2017 року.

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

«02» жовтня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих ПрАТ «РЕМ-
БУДКОМПЛЕКТ» (вул. Макуха, буд. 41 А, м. Івано-Фран-
ківськ, 76014, код за ЄДРПОУ: 13657546) на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «РЕМБУДКОМПЛЕКТ» – розпо-
рядження №416-КФ-З від 29 вересня 2017 року.

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

«03» жовтня 2017 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 

директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 
822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, нада-
них ПрАТ «ТРАНСМАШ» (вул. Молодогвардійська, буд. 17, 
м. Дніпро, 49000, код за ЄДРПОУ: 04832737) на зупинен-
ня обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного то-
вариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ТРАНСМАШ» – роз-
порядження №414-КФ-З від 28 вересня 2017 року.

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

«02» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 26.09.2017 №1003059698 щодо внесен-
ня 29.08.2017 запису про державну реєстрацію припи-
нення ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ» 
(код за ЄДРПОУ: 24142526) за судовим рішенням Госпо-
дарського суду Харківської області про припинення юри-
дичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
03.04.2017, 03.04.2017, 922/3282/15, та інформації, отри-
маної від Департаменту Комісії в Східному регіоні лис-
том від 19.09.2017 №23/03/39 (вх. від 25.09.2017 
№27594), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ» (код 
за ЄДРПОУ: 24142526). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 24142526) від 07.06.2010 року 
№47/20/1/10, видане 30.05.2011 Харківським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 333-КФ-С-А від 28 вересня 2017 року.

29.09.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 

«Обласне будiвельно-ремонтне управлiння «Полтаваоблбудрем-
сервiс»; 2. Код за ЄДРПОУ – 03059138; 3.Місцезнаходження- 36008, 
Полтавська обл., м.Полтава, вул.Гаражна, буд.7; 4. Міжміський код, 
телефон та факс -(0532) 59-28-97/59-28-55; 5.Електронна поштова 
адреса- 03059138@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
– http://03059138.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення
ПрАТ «Полтаваоблбудремсервіс» повідомляє, що 28.09.2017р. рі-

шенням засідання Наглядової ради емітента, протокол № 2, в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень, переобрано терміном на три 
роки з 02.10.2017р. генерального директора Савченка Сергія Петро-
вича, паспорт серії КН № 468602 вид.17.09.1997р. Ленінським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, пере-
бував на посаді генерального директора ПрАТ «Полтаваоблбудрем-
сервіс» з 04.10.2014р. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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 (підпис) С.П.Савченко 28.09.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАСНЕ БУДIВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ  
УПРАВЛIННЯ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВIС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні )

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -
Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне товари-

ство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м.Хмельницький, вул.В.Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94, 

(0382)74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації –www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення 

У фiзичної особи, а саме Юдiної Iрини Володимирiвни зменшився розмiр 
пакета акцiй, який становить 648 322 штуки акцiй, що складає 3,605779 % 
у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

 Датою отримання iнформацiї вiд акцiонера Юдiної Iрини Володимирiвни 
є 28 вересня 2017 року про вiдчуження акцiй Товариства згiдно договору 
купiвлi-продажу цiнних паперiв № БВ239/2017 вiд 27 вересня 2017 року. 

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

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

Голова Правління 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»  Косковецька Є.С.
    М.П.  28.09.2017

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПОБУТТЕХ" 

(код за ЄДРПОУ 14090774, місцезнаходження: м. Харків, 2-й Воло-
годський в'їзд, 6) повідомляє про проведення позачергових загальних
зборів, що відбудуться 31 жовтня 2017 року о 12.00 за адресою: м. Хар-
ків, 2-й Вологодський в'їзд, 6, приміщення  кафе на 1 поверсі. 

Реєстрація учасників буде здійснюватися з 10.00 до 11.30 у день та за
місцем проведення зборів. 

Реєстр акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 24 годину 25.10.2017. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про затвердження передавального акту.
4. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих

документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, 2-й Воло-
годський в'їзд, 6, 4-й поверх, Адміністрація). 

Відповідальна особа - Голова Правління Каменецький Ф.Д. В день
проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем про-
ведення зборів. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: bgs.kh.ua/em/99-14090774. 

Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за телефоном: (057) 707-04-66.
Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування ра-

хунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГО-
ЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ». 2. Код за 
ЄДРПОУ:00914295 3. Місцезнаходження: 33001, м.Рiвне, Пирогова, 40. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)26-24-17 (0362)63-30-79. 5. Елек-
тронна поштова адреса: agrosp@denwer.com.ua. 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: rivne-agros.at.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій

II. Текст повідомлення: Згiдно з повiдомленням ТОВ «САЛОН-МАГАЗИН 
«АЛЕКО», внаслiдок операцiї купiвлi - продажу акцiй ПрАТ «РIВНЕ АГРО-
СПЕЦПОСТАЧ» пакет цiнних паперiв ТОВ «КУА»ТАСК-IНВЕСТ» (Закритий 
пайовий венчурний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд «ПЕРСПЕК-

ТИВА» ТОВ «КУА»ТАСК-iнвест», код ЄДРПОУ 34045704-233607, 
мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. пров.Рильський, буд.6) зменшився 
до 0%. ТОВ «КУА «ТАСК-IНВЕСТ» (Закритий пайовий венчурний 
недиверсифiкований iнвестицiйний фонд «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВ «КУА»ТАСК-
iнвест») володiло 77,59% акцiй ПрАТ «РIВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ, що ста-
новило 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Згiдно з повiдомленням ТОВ «САЛОН-МАГАЗИН «АЛЕКО», внаслiдок 
операцiї купiвлi - продажу акцiй ПрАТ «РIВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», 
ТОВ «САЛОН-МАГАЗИН «АЛЕКО» (код ЄДРПОУ 22919502, мiсцезнаходження: 
02088, м. Київ, вул. Першого Травня, 1-А), стало власником 322 штук (77,59%) 
акцiй емiтента, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 
До вище описаної змiни власникiв, ТОВ «САЛОН-МАГАЗИН «АЛЕКО» акцiями 
ПрАТ «РIВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» не володiло.

III. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правлiння Радчук Георгiй Анатолiйович 
29.09.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIВНЕАГРОСПЕЦПОСТАч»
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни  
(призначено, 

звільнено, обрано або 
припинено 

повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я,  
по батькові фізичної 

особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

26.09.2017 припинено 
повноваження

член 
Наглядової 

ради

Iльченко Iрина 
Вячеславiвна

немає немає
немає 0

Зміст інформації:
Згiдно листа акцiонера НАК "Нафтогаз України" №10-6758/1-17 вiд 18.09.2017р.(отриманого вiд НАК "НафтогазУкраїни" 26.09.2017р.) припинено 
повноваження Члена Наглядової ради Iльченко Iрини Вячеславiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена Наглядової 
ради з 11.04.2017 по 26.09.2017р.

26.09.2017 набуто повноважень
член 

Наглядової 
ради

Резнiченко Наталiя 
Анатолiївна

немає немає
немає 0

Зміст інформації:
Згiдно листа акцiонера НАК "Нафтогаз України" №10-6758/1-17 вiд 18.09.2017р.(отриманого вiд НАК "Нафтогаз України" 26.09.2017р.набуто повнова-
ження Члена Наглядової ради Резнiченко Наталiєю Анатолiєвною (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) до наступних рiчних 
загальних зборiв Товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади заступника начальника вiддiлу , начальника вiддiлу Департаменту майнових 
та корпоративних вiдносин,заступника начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав «НАК «Нафтогаз України» .Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї 
«БУчАчГАЗ»

Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття 
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
Голова правлiння Навроцький Михайло Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 28.09.2017
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 
"Бучачгаз"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
48400, м.Бучач, Заводська, 9

4. Код за ЄДРПОУ
21136689

5. Міжміський код та телефон, факс
0354426918 0354426918

6. Електронна поштова адреса
buch@tgaz.te.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення 
 Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 28.09.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці buchachgaz.tgaz.te.ua в мережі 

Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні )

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -
Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне товари-

ство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м.Хмельницький, вул.В.Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94, 

(0382)74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення 

У фiзичної особи, а саме Коренблiта Романа Михайловича зменшився 
розмiр пакета акцiй, який становить 1 100 858 штук акцiй, що складає 
6,122654 % у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

 Датою отримання iнформацiї вiд акцiонера Коренблiта Романа Михай-
ловича є 28 вересня 2017 року про вiдчуження акцiй Товариства згiдно:

- договору дарування зареєстрованого в реєстрi за № 2911 вiд 

27.09.2017 року;
- договору дарування зареєстрованого в реєстрi за № 2926 вiд 27.09.2017 

року;
- договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № БВ241/2017 вiд 28.09.2017 

року.
У фiзичної особи, а саме громадянина держави Iзраїль Коренблiта Ми-

хайла, який проживає за адресою: Iзраїль, м. Тель-Авiв, вул. Хагана, буд.146, 
кв. 20, з'явився пакет акцiй, який становить 4 030 310 штук акцiй, що складає 
22,415 418 % у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

 Датою отримання iнформацiї вiд акцiонера Коренблiта Михайла є 
28.09.2017 року про набуття ним акцiй Товариства згiдно:

- договору дарування зареєстрованого в реєстрi за № 2926 вiд 27.09.2017 
року;

- договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № БВ239/2017 вiд 27.09.2017 
року.

- договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № БВ241/2017 вiд 28.09.2017 
року.

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

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

Голова Правління 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»  Косковецька Є.С.
    М.П.  29.09.2017

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"

2. Код за ЄДРПОУ 20034231
3. Місцезнаходження 04070, Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)4958888 (044)4958888 

5. Електронна поштова 
адреса

opikuz@piraeusbank.ua

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

www.piraeusbank.ua

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

II. Текст повідомлення
Рішення про обрання Члена Правління прийнято Наглядовою Радою 

Банку 26.09.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» (про-
токол засідання №24/09-СР вiд 26.09.2017р.).

Член Правління Сотникова Тетяна Анатоліївна була обрана на ту саму 
посаду Члена Правління Банку на новий строк повноважень тривалістю 
3 (три) роки.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
2014 - теперiшнiй час Член Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» м. Київ, 

Україна;
2013- 2014 - член Правлiння банку
2007 - 2013 - директор департаменту оцiнки роздрiбного бiзнесу.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про обрання Члена Правлiння прийнято Наглядовою Радою 

Банку 26.09.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» (про-
токол засiдання №24/09-СР вiд 26.09.2017р.).

Член Правлiння Музакiс Iлiас обраний на ту саму посаду Члена Правлiння 
Банку на новий строк повноважень тривалiстю 3 (три) роки.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 8900 акцiй.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.003515 %. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
2014 - теперiшнiй час Член Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» м. Київ, 

Україна;
2014 – 2014 -Директор департаменту роздрiбного бiзнесу, АТ «ПIРЕУС 

БАНК МКБ»;
2010-2013 Заступник директора операцiйно-органiзацiйного департамен-

ту, АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про обрання Члена Правлiння прийнято Наглядовою Радою 

Банку 26.09.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» (про-
токол засiдання №24/09-СР вiд 26.09.2017р.).

Член Правлiння Коваль Вячеслав Петрович обраний на ту саму посаду 
Члена Правлiння Банку на новий строк повноважень тривалiстю 3 (три) роки.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
2014 - теперiшнiй час Член Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» м. Київ, 

Україна;
2010-2014 В.о. Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК 

МКБ», м. Київ, Україна.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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 Н. Зензефіліс
В.о. Голови Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство «Київ-
ська кондитерська фабрика «Рошен»

1.2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382125

1.3.Місцезнаходження емітента Україна, 03039, м. Київ, проспект Науки, 1
1.4.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61

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

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

lawyers@condfab.kiev.ua

1.7. Дата вчинення події 28 вересня 2017 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
2. Текст повідомлення: 

2.1.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київська 
кондитерська фабрика «Рошен» 28 вересня 2017 р. прийнято рішення про 

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Генеральний Директор Приватного акціонерного товариства «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» Гуськов Сергій Олександрович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). 

Гуськов С. О. перебував на даній посаді з 7 вересня 2015 р. ( 2 роки 
22 дні). Підстава такого рішення: заява Гуськова С. О. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою 
Товариства про дострокове припинення повноважень Гуськова С. О. на по-
саді Генерального Директора Товариства 29 вересня 2017 р., у зв’язку з 
переведенням на посаду Директора Приватного акціонерного товариства 
«Вінницька кондитерська фабрика». Особа акціями Товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київська 
кондитерська фабрика «Рошен» 28 вересня 2017 р. прийнято рішення про

ОБРАННЯ:
Член Дирекції Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен» Бойчук Вадим Юрійович (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), обраний на строк 1 (один) рік. Підстава такого рі-
шення: необхідність обрання члена Дирекції Товариства. Обґрунтування змін 
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою 
радою Товариства про обрання членом Дирекції Товариства Бойчука В. Ю. з 
30 вересня 2017 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) 
років: Заступник Голови Правління ПАТ «Маріупольська кондитерська фа-
брика «Рошен», Директор з виробництва ПАТ «Маріупольська кондитерська 
фабрика «Рошен», Директор з виробництва ТОВ «Три Стар», Експерт з 
ефективності виробництва 11 рангу ПАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен», менеджер (управитель) з безперервного вдосконалення ПАТ «Ки-
ївська кондитерська фабрика «Рошен», начальник виробництва ПАТ «Київська 
кондитерська фабрика «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київська 
кондитерська фабрика «Рошен» 28 вересня 2017 р. прийнято рішення про 

ОБРАННЯ:
Генеральний Директор Приватного акціонерного товариства «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» Бойчук Вадим Юрійович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк 1 (один) рік. Підстава 
такого рішення: заява Бойчука В. Ю. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про 
обрання Генеральним Директором Товариства Бойчука В. Ю. з 30 вересня 
2017 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: За-
ступник Голови Правління ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Ро-
шен», Директор з виробництва ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика 
«Рошен», Директор з виробництва ТОВ «Три Стар», Експерт з ефективності 
виробництва 11 рангу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», мене-
джер (управитель) з безперервного вдосконалення ПАТ «Київська кондитер-
ська фабрика «Рошен», начальник виробництва ПАТ «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Ро-
шен» _____________________ Гуськов С. О.

 / підпис МП /
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, 

вулиця Випробувачiв, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 701 93 93 (061) 701 93 92

5. Електронна поштова адреса buch.zst@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.zst.ua

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

II. Текст повідомлення
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв (Збори) ПАТ «Супер» 

(Товариство) за результатом прийнятих Зборами рiшень щодо змiни типу 
та найменування Товариства, про затвердження нової редакцiї статуту 
Товариства та положення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової 
ради ПАТ «Супер» - Овденко Галини Володимирiвни, яка володiє часткою 
у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081%. Рiшення при-
йнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку 
з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв (Збори) ПАТ «Супер» 
(Товариство) за результатом прийнятих Зборами рiшень щодо змiни типу 
та найменування Товариства, про затвердження нової редакцiї статуту 
Товариства та положення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової 
ради ПАТ «Супер» - Паладiя Iгора Володимировича, який володiє часткою 
у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081%. Рiшення при-
йнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку 
з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв (Збори) ПАТ «Супер» 
(Товариство) за результатом прийнятих Зборами рiшень щодо змiни типу 
та найменування Товариства, про затвердження нової редакцiї статуту 
Товариства та положення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової 
ради ПАТ «Супер» - Рибалко Олександра Вiкторовича, який володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081%. Рiшення 
прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової 
ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Супер», 
прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства, у 
зв’язку з чим Овденко Галину Володимирiвну, що є акцiонером ПАТ «Су-
пер» та володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.00000081 % обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено 
на посаду строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-

тягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, 
Голова Наглядової ради.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Супер», 
прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства, у 
зв’язку з чим Паладiя Iгора Володимировича, що є акцiонером ПАТ «Су-
пер» та володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.00000081 % обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено 
на посаду строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiчної безпеки, 
провiдний фахiвець з економiчної безпеки, Член Наглядової ради.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Супер», 
прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства, у 
зв’язку з чим Рибалко Олександра Вiкторовича, що є акцiонером ПАТ «Су-
пер» та володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.00000081% обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено 
на посаду строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт, Член Наглядової 
ради.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв (Збори) ПАТ «Супер» 
(Товариство) за результатом прийнятих Зборами рiшень щодо змiни типу 
та найменування Товариства, про затвердження нової редакцiї статуту 
Товариства та положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Супер» - Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.0000081%. Рiшення прийнято 
у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Това-
риства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв (Збори) ПАТ «Супер» 
(Товариство) за результатом прийнятих Зборами рiшень щодо змiни типу 
та найменування Товариства, про затвердження нової редакцiї статуту 
Товариства та положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Супер» - Турiй Олени Василiвни. Часткою у статутному 
капiталi Товариства особа не володiє. Рiшення прийнято у зв’язку з 
необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв (Збори) ПАТ «Супер» 
(Товариство) за результатом прийнятих Зборами рiшень щодо змiни типу 
та найменування Товариства, про затвердження нової редакцiї статуту 
Товариства та положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного 
товариства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», при-
йнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Супер» - Линди Свiтлани Iванiвни, яка володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.0000081%. Рiшення прийнято 
у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Това-
риства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з 
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi складає 5 мiсяцiв.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер», 
прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у 
зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну, яка володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства в розмiрi 0.0000081 % обрано на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не 
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наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 
бюро бюджетування та контролю, Член Ревiзiйної комiсiї.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у 
зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер», при-
йнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку 
з чим Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства в розмiрi 0.0000081 % обрано на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, 
на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, 
Голова Ревiзiйної комiсiї, радник.

27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 
на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у 

зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер», при-
йнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку 
з чим Турiй Олену Василiвну обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства особа не володiє. 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який осо-
бу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу планування та 
звiтностi, Член Ревiзiйної комiсiї, заступник начальника фiнансово-
економiчного вiддiлу.

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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.09.2017
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Випробувачiв, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-93-10 (061)701-93-92
5. Електронна поштова адреса buch.zst@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.zst.ua
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Повне найменування 
емітента: 
Організаційно-правова 
форма емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та 
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«Дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товариство

00191796

84205, Донецька область, м. Дружків-
ка, вул. Поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

Текст повідомлення:
28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №12) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом 
якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiвський  р-н., 
провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є афiлiйованою 
особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоу-правлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi умови правочину: пере-
рахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами 
(декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися 
рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має 
бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №12) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом 
якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiвський р-н., 
провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афiлiйованою 
особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення 

суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоу-правлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi умови правочину: пере-
рахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами 
(декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися 
рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має 
бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №12) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом 
якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Iнвест», м. Київ, Шевченкiвський 
р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38628827, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що 
є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоу-правлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi умови 
правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допо-
моги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте оста-
точний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова 
допомога може бути повернена достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» 
(протокол №12) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному 
товариству «Веско», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за 
ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 
рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 
9,9830%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повер-
нення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами 
(частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  Є.В. Цимарман

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦIЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039002
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, провулок Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 364 67 77

5. Електронна поштова 
адреса

tatyana.solovenko@pib.ua

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

www.pib.ua

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

II. Текст повідомлення
У вiдповiдностi з п. 18 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товари-

ства» Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 
28 вересня 2017 року прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку вiд 27.04.2017 Протокол №42:

Довлатов Артем Сергiйович перебував на посадi Голови Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Краснов Iгор Сергiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Бурцев Георгiй Георгiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Буря Олександр Геннадiйович перебував на посадi Члена Наглядової 
Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Логiнов Олексiй Львович перебував на посадi Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Аршинов Андрiй Михайлович перебував на посадi Члена Наглядової 
Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Черепович Євген Валерiйович перебував на посадi Члена Наглядової 
Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Наумлiнський Антон Володимирович перебував на посадi Члена На-
глядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 5 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 28 вересня 2017 року обрано Нагля-
дову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:

Довлатов Артем Сергiйович обраний на посаду Голови Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала 

особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор Управлiння координацiї 
мiжнародного розвитку, старший керуючий директор - директор Управлiння 
координацiї мiжнародного розвитку ПАТ «Сбербанк»; Радник Голови Внєш-
економбанку, старший вiце-президент з корпоративного управлiння дочiрнiми 
i залежними товариствам Внєшекономбанку; Заступник Голови Внєшеконом-
банку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Краснов Iгор Сергiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник директора Правового депар-
таменту Внєшекономбанку; директор Департаменту правового супроводу 
проектної дiяльностi Внєшекономбанку; директор Правової дирекцiї Внєш-
економбанку; старший вiце-президент, керiвник Правової дирекцiї Внєшеко-
номбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наумлiнський Антон Володимирович обраний на посаду Члена Наглядо-
вої Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор проектiв ПАТ «Сбер-
банк»; директор Департаменту бiзнес-планування та контролю дочiрнiх i за-
лежних товариств Внєшекономбанку; вiце-президент, керiвник Департаменту 
бiзнес-планування та контролю дочiрнiх i залежних товариств Внєшеконом-
банку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Бурцев Георгiй Георгiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Аудитор АТ «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит»; Керiвник проектiв, Блок «Мiжнароднi Операцiї», ПАТ «Сбербанк»; 
Перший заступник начальника Апарату Голови Внєшекономбанку, Началь-
ник управлiння корпоративних технологiй ВЕБ Капiтал. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Логiнов Олексiй Львович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Пром iнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-президент - Голова Схiдно-Сибiрського 
банку; Вiце-президент ПАТ «Сбербанк». Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Аршинов Андрiй Михайлович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ради Директорiв ВАТ «Спецiалiзований 
депозитарiй «IНФIНIТУМ» (м.Москва). Згоди на розкриття паспортних даних 
не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Буря Олександр Геннадiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора Департаменту 
управлiння ризиками, директор Департаменту управлiння ризиками Внєше-
кономбанку; директор Департаменту управлiння ризиками Дирекцiї з 
управлiння ризиками Внєшекономбанку; директор Департаменту iнтегрованого 
ризик-менеджменту Дирекцiї ризикiв Внєшекономбанку. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Лука Переттi обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвест-
банк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Генеральний директор KAMCA TRADING. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав. Акцiями банку не володiє, 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 Мороз Сергiй Анатолiйович
Директор Юридичного 
департаменту

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.09.29
(дата)

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

II. Текст повідомлення
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Супер» (Товариство) 

було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством зна-
чного правочину, предметом якого є продовження термiну дiї iпотечного 
договору, укладеного ПАТ «Супер» з ПАТ «Сбербанк». 

Вартiсть правочину: 31172,78 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ «Супер» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 102625 тис.грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «Супер»: 30,38%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 834 548, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 685 702, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
119 685 427 , «проти» - 0.

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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.09.2017
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНчУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцька кондитерська фабрика 
«Рошен»

1.2.Організаційно-правова 
форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382191

1.4.Місцезнаходження емітента 39600, Полтавська область, м. Кремен-
чук, Крюківський район, вул. Ігоря 
Сердюка, буд.57

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0536) 74-26-61

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

office@kkf.pl.ua 

1.7.Дата вчинення події 28 вересня 2017 року
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується для розкрит-
тя інформації

http://krcf.roshen.com/

2. Текст повідомлення:
2.1.28 вересня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «Рошен» (далі – Товариство)  отримало від Акціоне-
ра Товариства - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РО-
ШЕН» (далі – Акціонер) повідомлення  про заміну члена Наглядової ради 
– представника Акціонера. 

Інформація про припинення повноважень відкликаного Акціонером 
члена Наглядової ради Товариства – представника Акціонера. У зв’язку 
з отриманим ПрАТ «КрКФ «Рошен» 28 вересня 2017 р. повідомленням від 
Акціонера - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера ПОВНОВА-
ЖЕННЯ ПРИПИНЕНО:

Член Наглядової ради ПрАТ «КрКФ «Рошен» Яковенко Антон Вікторо-
вич (Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченків-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава для припинення повнова-
жень: отримання ПрАТ «КрКФ «Рошен» повідомлення  про заміну члена 
Наглядової ради – представника Акціонера. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: повідомлення  про заміну члена Нагля-
дової ради – представника Акціонера. Яковенко А. В.  акціями ПрАТ «КрКФ 

«Рошен» не володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера емітента 
Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код 
юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електри-
ків, 26/9).

ДП «КК «РОШЕН» володіє 3 010 991 шт. простих іменних акцій 
ПрАТ «КрКФ «Рошен», номінальною вартістю 3 010 991 грн. 00 коп., що 
становить 29,4369 % від статутного капіталу ПрАТ «КрКФ «Рошен». Особа 
перебувала на даній посаді 5 місяців 17 днів. Особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.28 вересня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька 
кондитерська фабрика «Рошен» (далі – Товариство)  отримало від Акціоне-
ра Товариства - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РО-
ШЕН» (далі – Акціонер) повідомлення  про заміну члена Наглядової ради 
– представника Акціонера. 

Інформація про набуття повноважень новим членом Наглядової 
ради Товариства – представником Акціонера. У зв’язку з отриманим 
ПрАТ «КрКФ «Рошен» 28 вересня 2017 р. повідомленням від Акціонера - 
Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН»  про заміну 
члена Наглядової ради – представника Акціонера ПОВНОВАЖЕННЯ НА-
БУТО:

Член Наглядової ради ПрАТ «КрКФ «Рошен» Москалевський Вячеслав 
Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), строк 
повноважень 3 (три) роки. Підстава для набуття повноважень: отримання 
ПрАТ «КрКФ «Рошен» повідомлення  про заміну члена Наглядової ради 
– представника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: повідомлення  про заміну члена Наглядової ради – пред-
ставника Акціонера. Москалевський В. О. володіє 100 шт. простих іменних 
акцій Товариства, номінальною вартістю 100 (сто) грн. 00 коп., що стано-
вить 0,00097% від статутного капіталу Товариства. Москалевський В. О. є 
представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська 
корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 
04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 
3 010 991 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною 
вартістю 3 010 991 грн. 00 коп., що становить 29,4369 % від статутного 
капіталу Товариства. 

Інші посади, які Москалевський В.О. обіймав протягом останніх п’яти 
років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «КК «РОШЕН», 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління  
ПрАТ «КрКФ «Рошен» ____________________ Радько Сергій Петрович

   / підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕМЕНчУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ «РАЙЗ»
2. Код за ЄДРПОУ-13980201
3. Місцезнаходження-03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В
4. Міжміський код, телефон та факс-380443934093 380443934094
5. Електронна поштова адреса-KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://www.rise.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПАТ «Компанiя «РАЙЗ» 
№24 вiд 28.09.2017, з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури, прийнято 

рiшення про припинення (закриття, лiквiдацiю) двох вiдокремлених 
пiдроздiлiв (фiлiй), з 05.10.2017р., а саме:

1. ДЕСНЯНСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 34492510. Мiсцезнаходження ВП: 
41600, Сумська обл., мiсто Конотоп, СУМСЬКА, будинок 24.

2. ТАВРIЙСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 
34492421. Мiсцезнаходження ВП: 74988, Херсонська обл., мiсто Нова Ка-
ховка, мiсто Таврiйськ, ПРОМИСЛОВА, будинок 6.

ВП здiйснювали частину або всi види дiяльностi, якi має право проводи-
ти юридична особа. Основний вид дiяльностi (за кодом КВЕД 46.75) - Опто-
ва торгiвля хiмiчними продуктами.

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 ШПIЧКА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ
Генеральний Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.09.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну типу 
акціонерного товариства «Херсонська міська друкарня»

I. Загальні відомості. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА 
ДРУКАРНЯ». Код ЄРДПОУ 05511030. Місцезнаходження: 73000, м. 
Херсон, вул. Університетська, 31. Міжміський код, телефон та факс 
(0552)342003, (0552) 261928. Електронна поштова адреса pathgt1985@gmail.
com. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://www.hgt.com.ua/

II. Текст повідомлення. В зв’язку зі змінами внесеними в Закон України 

«Про акціонерні товариства», які вступили в силу 01.05.2016 р. на загальних 
зборах акціонерів , які відбулись 27.09.2017 р. прийнято рішення змінити тип 
Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного 
товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська міська друкарня» 
на Приватне акціонерне товариство «Херсонська міська друкарня». Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в ЄДР - 28.09.2017 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Новицький М. А.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство по газопостачанню та 
газифiкацiї "ЗАКАРПАТГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, Закарпатська обл., 

м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22

5. Електронна поштова адреса Myhailo.Fedorychko@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://zk.104.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» вiд 27 вересня 

2017 року (протокол № 27/09-2017) припинено повноваження члена 
Правлiння Товариства Полуницького Євгена Вiталiйовича – директо-
ра з капiтального будiвництва 27 вересня 2017 року, у зв’язку iз 
звiльненням за власним бажанням.Посадова особа перебувала на 
посадi члена Правлiння з 24.07.2012 (переобраний рiшенням НР вiд 
24.07.2013 (протокол №24/07-2013) та вiд 30.06.2016 (протокол 
№ 30/06-2016). Згоди на розкриття паспортних даних особа не нада-
ла. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду замiсть 
особи повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не об-
рано).

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 Шатило Вiталiй Марцiнович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.09.2017
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї 
«ЗАКАРПАТГАЗ»

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» (надалі – Товариство)
інформує про проведення  

позачергових загальних зборів акціонерів  
(надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 03 листопада 2017 року з 10 години 30 годин 
до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 03 листопада 2017 року об 
11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 01054, м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, 57-Б, 4–й поверх,офіс№1-1. Місцезнаходження 
Товариства:Україна,03151,м.Київ,вул.Волинська,67.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 30 жовтня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.

5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 67, кімната 1 кожного робочого 
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами головний бухгалтер Товариства Тесленко С.І.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://aerobud.emit.com.ua/aerobud/.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 249-03-28. 
 Наглядова Рада

 Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Гай-
воронський тепловозоремонтний завод»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01057723
3. Місцезнаходження емітента 26300 м. Гайворон вул. Воровського, 9
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 05254 2-14-64 05254 2-36-70
5. Електронна поштова адреса емітента gtrz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://pat_gtrz.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Генеральний директор Пилипишин Володимир Миколайович (паспорт: 
серiя ЕА номер 449775 виданий Гайворонським РВ УМВС Українив 
Кiровоградськiй областi 23.05.1998) звiльнено 28.09.2017 р.(дата вчинення 
дiї 27.09.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-

вала на посадi, - на посадi працював 19 рокiв. Рiшення прийнято Рiшенням 
єдиного акцiонера № 2 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» вiд 
27.09.2017 року. Звiльнити з 28 вересня 2017 року з посади генерального 
директора Товариства Пилипишина Володимира Миколайовича та розiрвати 
контракт № 723 вiд 30.12.2016 року з генеральним директором Публiчного 
акцiонерного товариства «Гайворонський тепловозоремонтний завод».

Генеральний директор Близнюк Андрiй Анатолiйович (паспорт: серiя ВА 
номер 535699 виданий Калiнiнським РВ УМВС України у м. Горлiвцi 
23.11.1996) призначено 29.09.2017 р.(дата вчинення дiї 27.09.2017) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу згiдно Статуту Товариства 
та пiдписаного контракту з керiвником, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - з 01.03.2009 р. по 28.09.2017 р. - заступник директора з ви-
робництва ТОВ «УСТЕП». Рiшення прийнято Рiшенням єдиного акцiонера 
№ 2 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» вiд 27.09.2017 року.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Близнюк Андрiй Анатолiйович
    М.П.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
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Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«Веско»
Публічне акціонерне товариство

00282049

84205, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Індустріаль-
на, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

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

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №19) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок Бехтерев-
ський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 200 000 
000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 
000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови право-
чину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допо-
моги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте 
остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №19) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок Бехтерев-
ський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 200 000 
000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 
000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови право-
чину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допо-
моги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте 
остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №19) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного 
товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський район, 
с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, 
що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 
2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. 

Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сума-
ми (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена По-
зичальником достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №19) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Приватному акцiонерному товариству 
«Систем Кепiтал Менеджмент», м.Донецьк, вул.Мар'їнська, 1, код за 
ЄДРПОУ 31227326, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути по-
вернена Позичальником достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№19) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Огнеупоркерам», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 40117650, що є афiлiйо-
ваною особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину 
становить 1 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк 
складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,05%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); 
повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром 
сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений 
не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
Позичальником достроково.

28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №19) 
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд ТПублiчного 
акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом право-
чину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 
рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 2,4979%. 
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); по-
вернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сума-
ми (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена По-
зичальником достроково.

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

Генеральний директор  Є.В. Цимарман

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_informaciya.
php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1) 26.09.2017 Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину шляхом купівлі у Наці-
онального банку України (на первинному ринку) депозитних сертифікатів 
строком погашення до 3-х місяців, загальна номінальна вартість яких не 
повинна перевищувати 500 млн. грн.

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: 500 000 тис. грн.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНIВ 

ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 22,82641%
ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: купівля депозитних сертифікатів Національно-

го банку України
III. Підпис 

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

Голова Правління  Безвушко Є.О. 27.09.17
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОГНЕУПОРНЕРУД»

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та 
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Приватне акціонерне товариство 
«Огнеупорнеруд»
Приватне акціонерне товариство

24464945

85050, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, с. Октябрське (Шахово), 
Октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

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

Текст повідомлення:
28 вересня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (про-

токол №14) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному 
товариству «Веско», Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код 
за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ «Огнеупорнеруд». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 25 000 000,00грн. 
Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 
250 066 000,00грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 9,9974%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  В.П. черняков

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СЛ-ГРУП» 2. Код за ЄДРПОУ: 38220430. 3. Міс-
цезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Кутузова, 18/7В. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: 044 371 41 51, 044 371 41 52. 5. Електронна поштова адреса: 
n.i.besedina@gig-ua.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sl-group.
biz. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
28.09.2017 року Товариством було отримано Рішення №4/2017 акціоне-

ра ПРАТ «СЛ-ГРУП» від 28.09.2017р. 
Приватною компанією з обмеженою відповідальністю СЛ-Газ Холдинг/

SL-Gas Holding B.V. як єдиним акціонером ПРАТ «СЛ-ГРУП» було прийняте 
рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства 
Байдику Олегу Володимировичу на вчинення Товариством значних право-
вчинів, а саме в строк до 27 вересня 2018 року укладати та підписувати від 
імені Товариства правчини по відчуженню та придбанню Товариством сіль-
скогосподарської продукції, а саме договори поставки, купівлі-продажу будь-
якої сільськогосподарської продукції, в тому числі, але не виключно - зерна 
пшениці, кукурудзи, жито, ячмінь, овес, ріпак, соняшник, договори переве-
зення/транспортного експедирування сільськогосподарської продукції при 
цьому гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 
150 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). 

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2016р. становить 
28  601,8 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів Товариства за даними останьої річної фінансової звітності становить 
524,44%.

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

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

2. Генеральний директор  Байдик О.В.
28.09.2017

Шановний акціонер!
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

ПОЗАчЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАчУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАїНА»
(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 38033446, місцезнаходження юридичної особи: 85485, 
Донецька область, місто Українськ, вулиця Октябрьська, будинок № 1)
Товариство повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів 

Товариства
відбудуться «07» листопада 2017 р. о 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:
вул. Октябрьська, буд. 1, м. Українськ, Донецької обл.(будівля 

адміністративно-побутового комбінату, кабінет № 13)
Перелік питань, що включені до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішен-
ня про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.

4. Про зміну назви Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА» на 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬ-
НА ФАБРИКА «УКРАЇНА».

5. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження 
Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції 
Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

6. Про затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Виконавчий орган (Генерального директора), Ревізійну комісію (Ревізора) 
Товариства в новій редакції

7. Про внесення змін до договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради, ревізором та виконуючим обов’язки генерального директора Това-
риства.

8. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноважен-
ня здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства рішення.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11 год.15 хв. до 
11 год.35 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт громадянина України), представникам акціонерів − додатково 
довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства Укра-
їни.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства у письмовій формі на ім’я Виконую-
чого обов’язки Генерального директора Товариства.

Наглядовою радою Товариства затверджено «01» листопада 2017 року 
(станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товари-
ства.

З матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам 
Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосуван-
ня на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайо-
митися:

– до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства – у 
робочі дні з 08.30 по 15.30 за адресою: 85485, Донецька обл., м. Українськ, 
вул. Октябрьська, буд. 1 у 13 кабінеті (будівля АПК); особа Товариства, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Провідний 
юрисконсульт Товариства Миропольцева Катерина Сергіївна.

– в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства – з 09.00 по 10.30 за адресою: 85485, Донецька обл., м. Українськ, 
вул. Октябрьська, буд. 1 у 13 кабінеті (будівля АПК); особа Товариства, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Провідний 
юрисконсульт Товариства Миропольцева Катерина Сергіївна.

Довідки за телефоном: (06237) 7-28-76
Наглядова рада ПАТ «ЦЗФ «УКРАїНА»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАчУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАїНА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента-ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ-00443418. 3. Місцезнаходження-11500, мiсто Коростень, 
СЕРГIЯ КЕМСЬКОГО, 54 Б. 4. Міжміський код, телефон та факс-0414296278 
0414296278. 5. Електронна поштова адреса-KochkalovA@ulf.com.ua. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації-http://meat-korosten.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Коростенський м’ясокомбiнат» вiд 

28.09.2017 (Протокол №6), 28.09.2017 р. припинено повноваження Дирек-
тора Чижевського Володимира Анатолiйовча за угодою сторiн. Згоди на 
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi Директора перебував з 03.08.2012 р.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Коростенський м’ясокомбiнат» вiд 
28.09.2017 (Протокол №6), з 29.09.2017 р. обрано на посаду Директора Коз-
ленка Олега Васильовича, вiдповiдно до поданої заяви, на умовах трудового 
контракту. Посадову особу призначено на невизначений строк. Згоди на опри-
людення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Основне мiсце 
роботи - ДП «Коростенський лiсгосп АПК». Займав посаду начальника Корос-
тенської дiльницi, ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ».

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 ЧИЖЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 

АНАТОЛIЙОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.09.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Дніпровський коксохімічний завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
3. Місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Колеусiвська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
5. Електронна поштова адреса: a.dovgan@dkhz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний
завод" (надалі Товариство), які відбулися 18 вересня 2017 року (Протокол
№ 1/2017 від 18.09.2017р.), виникла особлива інформація щодо зміни ти-
пу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (далі - ЄДР). Дата державної реєстрації відповідних змін до ві-
домостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 27.09.2017 року. Пов-
не найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне
товариство "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод". Повне
найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне
товариство "Дніпровський коксохімічний завод".

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

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

Генеральний директор П.М. Рафальський 
28.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614
3. Місцезнаходження: 49052, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-03
5.Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
7.Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
28.09.2017 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депо-

зитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-
відомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ станом на
25 вересня 2017 року, згідно з яким пакет акцій "фізичної особи" змінився,
але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,0762 до 24,0732 відсотка;

2) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 37,9466 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 47,6217 до 47,616 відсотка;

3) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,0762 до 24,0732 відсотка.

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

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

2. Голова правління Бобко В.А
29.09.2017 р.

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: 202804Ф50
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 28.09.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 28.09.2017 на суму
24 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 26 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 24 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10,94%.

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 
29.09.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, прос. Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПI-
ТАЛ" (надалi - Банк), прийнятим 28.09.2017 на посаду члена Правлiння
Банку вiдповiдно до норм Статуту Банку призначена начальник управ-
лiння ризикiв Трунiна Олена Геннадiївна зi строком повноважень в межi
строку, визначеного для дiючого складу Правлiння Банку, тобто до
30.10.2018. Акцiями Банку не володiє. Iнформацiя щодо наявностi непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальника управлiння внутрiш-
нього аудиту ПАТ "ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК",
заступника Голови Правлiння ПАТ "IнтерКредитБанк", заступника на-
чальника служби внутрiшнього аудиту, начальника управлiння компла-
єнс, аналiзу та управлiння ризиками ПАТ "АКБ "КОНКОРД", начальника
вiддiлу послiдуючого контролю ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Згоди на
розкриття паспортних даних не надано.

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  
29.09.2017 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Дніпровський коксохімічний завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
3. Місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,

вул. Колеусiвська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
5. Електронна поштова адреса: a.dovgan@dkhz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний
завод" (надалі Товариство), які відбулися 18 вересня 2017 року (Протокол
№ 1/2017 від 18.09.2017р.), виникла особлива інформація щодо зміни ти-
пу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань (далі - ЄДР). Дата державної реєстрації відповідних змін до ві-
домостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 27.09.2017 року. Пов-
не найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне
товариство "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод". Повне
найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне
товариство "Дніпровський коксохімічний завод".

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

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

Генеральний директор П.М. Рафальський 
28.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614
3. Місцезнаходження: 49052, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-03
5.Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
7.Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
28.09.2017 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депо-

зитарій України" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-
відомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ станом на
25 вересня 2017 року, згідно з яким пакет акцій "фізичної особи" змінився,
але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,0762 до 24,0732 відсотка;

2) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 37,9466 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 47,6217 до 47,616 відсотка;

3) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,0762 до 24,0732 відсотка.

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

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

2. Голова правління Бобко В.А
29.09.2017 р.

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: 202804Ф50
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 28.09.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 28.09.2017 на суму
24 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 26 000 тис. грн. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 24 000 тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 219 352 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10,94%.

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 
29.09.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, прос. Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 

Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПI-
ТАЛ" (надалi - Банк), прийнятим 28.09.2017 на посаду члена Правлiння
Банку вiдповiдно до норм Статуту Банку призначена начальник управ-
лiння ризикiв Трунiна Олена Геннадiївна зi строком повноважень в межi
строку, визначеного для дiючого складу Правлiння Банку, тобто до
30.10.2018. Акцiями Банку не володiє. Iнформацiя щодо наявностi непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальника управлiння внутрiш-
нього аудиту ПАТ "ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК",
заступника Голови Правлiння ПАТ "IнтерКредитБанк", заступника на-
чальника служби внутрiшнього аудиту, начальника управлiння компла-
єнс, аналiзу та управлiння ризиками ПАТ "АКБ "КОНКОРД", начальника
вiддiлу послiдуючого контролю ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Згоди на
розкриття паспортних даних не надано.

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  
29.09.2017 р.

ШАНОВНИЙ  АКЦІОНЕР !
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 61003, м. Харків, пров. Уні-

верситетський, буд.1, повідомляє про скликання "03" листопада 2017р. о
10 год. 00 хв. чергових річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Товариства за адресою: 61003, м. Харків, пров. Університетський,
буд.1, кімн. 22. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде відбуватися "30" жовтня
2017 року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації: о 09 год. 10
хв. Закінчення реєстрації: 09 год. 45 хв. Для реєстрації акціонерам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів та-
кож довіреність на право участі у Зборах, засвідчену згідно з чинним зако-
нодавством України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається
станом на 24 годину "30" жовтня 2017 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів

для простого та кумулятивного голосування на Зборах.
4. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Зборів

Товариства.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 - 2016 роки та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 - 2016 роки та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 - 2016 роки та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік та 2016 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік та

2016 рік.
10. Про зміну типу та найменування Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про визначення кільнісного складу Наглядової ради.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),

що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального ди-

ректора Товариства.
18. Прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту),

що укладатиметься з Генеральним директором Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://01414407.smida.gov.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати прове-
дення Зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцез-
находженням Товариства: 61003, м. Харків, пров. Університетський, буд.1,
кімн. 11, у робочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 го-
дин до 14-00 годин), а в день проведення Зборів - у місці їх проведення.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, є Генеральний директор Товариства Ращупкін О.А. Теле-
фон для довідок (057) 731-40-95.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015-2016 роки (тис. грн.)

З повагою, Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 01414407
3. Місцезнаходження: 61003 м. Харків, пров. Університетський, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380577199584, +380577199584
5. Електронна поштова адреса: termoizolyciy@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://01414407.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "ТЕРМО-

ІЗОЛЯЦІЯ" сформованого станом на 18.09.2017 року та отриманого вiд
ПАТ "НДУ" 28.09.2017 року встановлено, що:

- пакет акцій акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Флавія", код ЄДРПОУ 33289629, мiсцезнаходження: 61003,
м. Харків, пров. Університетський, буд. 1, у загальнiй кiлькостi акцiй не змі-
нився та становить 24,740161%, а у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
змінився та становить 25,567389%.

- пакет акцій акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Компанія "Варант", код ЄДРПОУ 34015114, мiсцезнаход-
ження: 61003, м. Харків, пров. Університетський, буд. 1, у загальнiй кiлькос-

тi акцiй не змінився та становить 13,067259%, а у загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй змінився та становить 13,504185 %.

- пакет акцій акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Динеро - капітал", код ЄДРПОУ 36226713, мiсцезнаходжен-
ня: 61003, м. Харків, пров. Університетський, буд. 1, зменшився з 15,5277%
(90191 шт.) до 15,395090% (89421 шт.) у загальнiй кiлькостi акцiй та з
16,04685% до 15,909851% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

- пакет акцій акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Компанія з управління активами "Форвард" код ЄДРПОУ
32439633, як керуючий активами Закритого недиверсифікованого венчур-
ного пайового інвестиційного фонду "Лідер" код ЄДРІСІ 233019, мiсцезна-
ходження: 61003, м. Харків, пров. Університетський, буд. 1, у загальнiй
кiлькостi акцiй не змінився та становить 9,692841%, а у загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй змінився та становить 10,016938%.

- пакет акцій акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Компанія з управління активами "Форвард" код ЄДРПОУ
32439633, як керуючий активами Закритого недиверсифікованого венчур-
ного пайового інвестиційного фонду "Криптон" код ЄДРІСІ 233441, мiсцез-
находження: 61003, м. Харків, пров. Університетський, буд. 1, у загальнiй
кiлькостi акцiй не змінився та становить 9,851060%, а у загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй змінився та становить 10,180447%.

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

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

2. Генеральний директор Ращупкін О.А. 28.09.2017 р.

Найменування показника Період
2016 2015 2014

Усього активів 11 116 15 571 12 431
Основні засоби 6 140 8 204 16
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 2 139 2 139 8 874
Сумарна дебіторська заборгованість 2 284 4 669 3 115
Грошові кошти та їх еквіваленти - 1 -
Нерозподілений прибуток (1 695) (1 658) (1 660)
Власний капітал -187 -224 -189
Статутний капітал 436 436 436
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 11 340 15 758 12 620
Чистий прибуток (збиток) -37 1 -303
Середньорічна кількість акцій (шт.) 580841 580841 580841
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 2 2 3

ПРОСІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИч
Повідомлення

Я, Просін Дмитро Миколайович (04205, м. Київ, пр-т Обо-
лонський, 28, кв. 2), є акціонером та власником простих акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА 

ФІРМА «СТРІЛА» в кількості 10 (десять) штук, на виконання ст. 64 
Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляю про 
свій намір придбати у акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» прості акції в 
кількості 17735 (сімнадцять тисяч сімсот тридцять п’ять) штук.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №186, 2 жовтня 2017 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ВИРОБНИчО-ТЕХНІчНОї КОМПЛЕКТАЦІї 

«ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ» 
(надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 24916198), адреса місцезнаходження: 

01032, м.Київ, вулиця Жилянська, будинок 110) повідомляє про скликання 
позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06.11.2017 року 
о 09-00 за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 10-А, 
кімната 106. Реєстрація відбудеться з 08-00 по 08-45 за місцем проведення 
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - 24 година 00 хвилин 31 жовтня 2017 року

Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на збо-

рах.
4. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товари-

ства виробничо-технічної комплектації «Південзахідхімрембудмонтаж» 
шляхом його перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «ПІВДЕН-
ЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ».

5. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення 
перетворення.

6. Про припинення повноважень виконавчого органу – Правління.
7. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Товариства та 

голови комісії, визначення її повноважень.
8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки 

в статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника.
9. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували 

проти рішення Зборів Товариства про перетворення.
10. Встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог 

до юридичної особи, що припиняється.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 

формі в порядку визначеному законодавством та Статутом не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення зборів за адресою: 01032, м.Київ, вулиця 
Жилянська, будинок 110. 

З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день 
проведення зборів за місцем проведення зборів, а також у період до 
03.11.2017 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17:00 за адресою: 01032, м.Київ, 
вулиця Жилянська, будинок 110, кімната 519, звернувшись із заявою скла-
деною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами – Фартушний Михайло Михайлович.

Також, з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів та 
з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного можна ознайо-
митись на веб-сторінці за адресою http://24916198.infosite.com.ua/

Для реєстрації та участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує 
особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. 

Телефон для довідок: (044) 462-47-26

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ВИРОБНИчИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ 
АУТОЛОГІчНОї КРОВІ ТА її КОМПОНЕНТІВ». 2. Код за 
ЄДРПОУ:32557330. 3. Місцезнаходження: 010601, м. Київ, вул. Воровсько-
го, 27. Міжміський код, телефон та факс: (044) 486-79-41 (т/ф).5. Електронна 
поштова адреса: at29@atrep.com.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
якадодатково використовується емітентом для розкриття інформації:32557330.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого органу 
емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осiб:Фонд дер-
жавного майна України, як акціонер, танаглядова рада. Дата прийняття 
рішення–28.09.2017. Зміст такого рішенняiз зазначенням підстав: заміна члена 
наглядової ради (на підставі Наказу ФДМУ № 1456 від 15.09.2017);обрання 
голови наглядової ради Товариства на вакантну посаду, припинення повно-
важень виконуючого обов’язків генерального директора Товариствата призна-
чення іншої особи на цю посаду (на підставі Протоколу №7 від 28.09.2017). Всі 
особи, зазначені у інформації, не надали згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Припине-
но повноваження – член наглядової ради Петержак Олексій Станіславо-
вичу зв`язку із заміною його на іншого представника акціонера– Держава 
Україна у особі суб`єкту управління - Фонду державного майна України, про що 
Товариство отримало письмове повідомлення 28.09.2017.Розмір пакета акці-
йемітента, які належать ційособі, у відсотках – 0. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді - з 30.06.2017. Призначено - член наглядової ради 
Дубінська Людмила Михайлівна замість особи, повноваження якої припине-

но. Розмір пакета акційемітента, які належать ційособі, у відсотках – 0.Строк, 
на який призначено (обрано) особу – 3 роки від дати обрання попереднього 
представника акціонера членом наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний спеціаліст відділу інвестиційної 
діяльності Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Де-
партаменту управління державними підприємствами та корпоративними пра-
вами держави Фонду державного майна України.Особа є представником акці-
онера – ДержаваУкраїна у особі суб`єкту управління - Фонду державного 
майна України. Обрано -Голова наглядової ради Михайлова Ірина Іванів-
нана вакантну посаду. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0.Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 рокивід дати об-
рання її членом наглядової ради.Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Фонд державного майна України, головний спеціаліст, член 
наглядової ради ПрАТ «Банк крові». Особа є представником акціонера – Дер-
жава Україна у особі суб`єкту управління - Фонду державного майна України.
Припинено повноваження – Виконуючий обов’язки генерального дирек-
тора Цовбун Юлiя Володимирiвназа власним бажанням. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді - з 10.01.2017. Призначено з 29.09.2017– Виконуючий 
обов’язки генерального директора Борісюк-Барабаш Ксенія Сергіївна 
замість особи, повноваження якої припинено. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi, у вiдсотках – 0.Строк, на який призначено (обрано) особу 
– на перiод вiдпустки основного працiвника. Iншi посади, якiобiймала ця особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: директор з розвитку ПрАТ «Банк крові», директор 
ТОВ «Перша лінія», директор ТОВ «ПолітекоЛабс»,.III. Підпис. 1.Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.На-
йменування посади: Виконуючий обов’язки генерального директора 
Цовбун Юлiя Володимирiвна. 28.09.2017.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВIННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Вінницька кондитерська фабрика»

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382013
3. Місцезнаходження 21001, Вінницька область, м. Вінни-

ця, вул. Гліба Успенського, 8.
4.Міжміський код, телефон та факс (0432) 55-06-33, 27-43-10.
5. Електронна поштова адреса irina@vcf.vn.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://vcf.roshen.com/ 

7. Дата виникнення події 28 вересня 2017 р.
8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб Емітента

2. Текст повідомлення: 
2.1.Наглядовою радою ПрАТ «ВКФ» 28 вересня 2017 р. прийнято 

рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Тимчасово виконуючий обов’язки Директора Приватного акціонерного 
товариства «Вінницька кондитерська фабрика» Сукачов Андрій Валерійович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Сукачов А. В. пере-
бував на даній посаді з 13 вересня 2017 р. (17 днів). Підстава такого рішен-
ня: необхідність обрання Директора Товариства. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою 
Товариства про припинення повноважень Сукачова Андрія Валерійовича на 
посаді тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства 1 жовтня 
2017 р. Особа акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.Наглядовою радою ПрАТ «ВКФ» 28 вересня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ОБРАННЯ:
Директор Приватного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська 

фабрика» Гуськов Сергій Олександрович (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних), обраний на строк 1 (один) рік. Підстава такого рішення: 
заява Гуськова С. О. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про обрання Дирек-
тором Товариства Гуськова Сергія Олександровича з 2 жовтня 2017 р., у 
зв’язку з переведенням на посаду Директора Приватного акціонерного това-
риства «Вінницька кондитерська фабрика» з Приватного акціонерного това-
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риства «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які особа 
обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: головний інженер СП «Індустрія 
– Сервіс», інженер проектів Компанії «Бек енд Поллитцер Україна», керівник 
проектів Компанії «Данон Україна»; Генеральний Директор ПрАТ «Київська 
кондитерська фабрика «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Тимчасово виконуючий обов’язки Директора ПрАТ «ВКФ» 
_______________ Сукачов А. В.

/ підпис МП /

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО» ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31304718. 1.3. Місцез-

находження емітента 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4  
(Літера Б). 1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 230-48-13, 
230-48-14. 1.5. Електронна поштова адреса емітента:  vsk@vsk.com.ua. 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.vsk.com.ua. 1.7.Вид особливої 
інформації: Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
1.Заочні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»,        28 вересня 2017 року прийняли 
рішення про припинення повноважень:

1). Голови Наглядової Ради  Товариства Кукіна Андрія Федоровича, 
паспорт серія СН №306895 виданий 15.10.1996 р. Ватутінським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві Розмір пакета акцій 0%; непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має;

Строк, протягом якого перебував Кукіна Андрій Федорович на посаді 
Голови Наглядової Ради - 6 років; Зміни у персональному складі посадових 
осіб відбулись у зв’язку з закінченням строку повноважень Голови Наглядо-
вої Ради Товариства.

2). Члена Наглядової Ради Товариства Михайліченка Григорія Микола-
йовича, паспорт серія СН 213306 виданий 13.06.1996 року Радянським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві; Розмір пакета акцій 5,4726 %; непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

Строк, протягом якого перебував Михайліченка Григорія Миколайович 
на посаді члена Наглядової Ради  - 6 років 

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у зв’язку з за-
кінченням строку повноважень члена Наглядової Ради.

3). Члена Наглядової Ради Ткачова Сергія Володимировича; паспорт 
серія НН №045370, виданий 21 липня 1998 року Київським  РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області; Розмір пакета акцій 0%; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має; Строк, протягом якого перебував 
Ткачова Сергій Володимирович на посаді Голови Наглядової Ради  - 1 рік 
6 місяців Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у зв’язку 
з закінченням строку повноважень Члена Наглядової Ради Товариства.

2. Заочні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», 28 вересня 2017 року прийняли 
рішення про обрання:

1) Кукіна Андрія Федоровича Головою Наглядової Ради  Товариства 
строком на три роки паспорт серія СН №306895 виданий 15.10.1996 р. 
Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві Розмір пакета акцій 0%; непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: При-
ватне акціонерне товариство «Військово-страхова компанія», Голова На-
глядової Ради  Товариства; Кукін Андрій Федорович є представником акці-
онерів Ткачова В.В., Кукіної О.М., Зміни у персональному складі посадових 
осіб відбулись у зв’язку з закінченням строку повноважень Голови Наглядо-
вої Ради Товариства.

2). Михайліченка Григорія Миколайовича членом Наглядової Ради Товари-
ства строком на три роки, паспорт серія СН 213306 виданий 13.06.1996 року 
Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві; Розмір пакета акцій 5,4726 %; не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Приватне акціонерне това-
риство «Військово-страхова компанія», Член Наглядової Ради Товариства;

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у зв’язку з за-
кінченням строку повноважень члена Наглядової Ради.

3). Ткачова Сергія Володимировича Членом Наглядової Ради Товариства 
строком на три роки;

паспорт серія НН №045370, виданий 21 липня 1998 року Київським  РВ 
УМВС України в Одеській області; Розмір пакета акцій 0%; непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має; Інші посади, які обійма-
ла ця особа протягом останніх п’яти років:Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Агропромисловий комплекс «Центральний», Директор; 

Приватне акціонерне товариство «Військово-страхова компанія», Член 
Наглядової Ради.

Ткачов Сергій Володимирович є представником акціонерів Кукіної О.М., 
Ткачова В.В.,

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у зв’язку з за-
кінченням строку повноважень Члена Наглядової Ради

Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Голова Правління  Ткачов В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітен-
та

Приватне акціонерне товариство 
«Укроптбакалія»

1.2.Організаційно - правова фор-
ма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4. Місцезнаходження емітента 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

Телефон/факс: (04622)5-82-70,  
(04622) 5-82-44

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

http://01553439.smida.gov.ua/ 

1.7. Електронна поштова адреса 
емітента

bakaleya@emitent.net.ua 

1.8. Дата вчинення події 28 вересня 2017 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2.Текст повідомлення: 

2.1.28 вересня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Укроптбака-
лія» (далі – Товариство)  отримало від Акціонера Товариства - Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – Акціонер) повідо-
млення  про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера. 

Інформація про припинення повноважень відкликаного Акціонером 
члена Наглядової ради Товариства – представника Акціонера. У зв’язку 
з отриманим ПрАТ «Укроптбакалія» 28 вересня 2017 р. повідомленням від 
Акціонера - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера ПОВНОВА-
ЖЕННЯ ПРИПИНЕНО:

Член Наглядової ради ПрАТ «Укроптбакалія» Яковенко Антон Вікторович 
(Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченківським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава для припинення повноважень: 
отримання ПрАТ «Укроптбакалія» повідомлення  про заміну члена Наглядо-
вої ради – представника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: повідомлення  про заміну члена Наглядової ради – 
представника Акціонера. Яковенко А. В.  акціями ПрАТ «Укроптбакалія» не 
володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера емітента Дочірнього під-
приємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9).

ДП «КК «РОШЕН» володіє 22 060 000 шт. простих іменних акцій 
ПрАТ «Укроптбакалія», номінальною вартістю 5 515 000 грн. 00 коп., що 
становить 51, 69 % від статутного капіталу ПрАТ «Укроптбакалія». Особа 
перебувала на даній посаді 5 місяців 22 дні. Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.2.28 вересня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Укроптбака-
лія» (далі – Товариство)  отримало від Акціонера Товариства - Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – Акціонер) повідо-
млення  про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера. 

Інформація про набуття повноважень новим членом Наглядової ради 
Товариства – представником Акціонера. У зв’язку з отриманим ПрАТ «Укроп-
тбакалія» 28 вересня 2017 р. повідомленням від Акціонера - Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН»  про заміну члена На-
глядової ради – представника Акціонера ПОВНОВАЖЕННЯ НАБУТО:

Член Наглядової ради ПрАТ «Укроптбакалія» Москалевський Вячеслав Олек-
сандрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), строк повноважень 
3 (три) роки. Підстава для набуття повноважень: отримання ПрАТ «Укроптбакалія» 
повідомлення  про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: повідомлення  про 
заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера. Москалевський В. О. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРО-
БУДУВАННЯ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 33096208
3. Місцезнаходження емітента – 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 490-94-85, 

(044) 490-94-83
5. Електронна поштова адреса емітента - zao@kckba.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kckba.pat.ua 
7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. Текст повідомлення

Дата вчинення дії (протокол Наглядової ради №7 вiд 26.09.17р.) – 
26.09.2017р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті –11140000.00 грн.
Строк виплати дивідендів –11.10.2017 - 20.10.2017.
Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

21 квiтня 2017 року на загальних зборах ПАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» Товариства було 
прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товари-
ства.

Сума дивiдендiв на одну акцiю складає 3 (три) грн. 03 коп.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 

10 жовтня 2017 року.
- здiйснення виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам на банкiвськi 

рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, та/або шляхом поштових переказiв на адреси 
акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок);

- у разi повернення Товариству коштiв, переказаних на банкiвськi рахун-
ки та/або шляхом поштових переказiв, Товариство забезпечує виплату таких 
коштiв вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України в по-
рядку, встановленому НКЦПФР.

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

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

Генеральний директор Крепак Сергій Олександрович 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИїВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»

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 емітен-
та 

Приватне акціонерне товариство «Ново-
каховський комбiнат хлібопродуктів»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00952389

3. Місцезнаходження емітента 74988 м. Таврiйськ, м. Нова Каховка, Хер-
сонська область вул. Промислова, 13

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(05549)7-30-72 (05549)7-30-72

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації 

nkhp.admsilos.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Член Правління (заступник голови правління з фінансових питань) Лип-

кань Андрій Юрійович (паспорт: серія АВ номер 043469 виданий Хмільниць-
ким МРВ УМВС України у Вінницькій області 03.11.1999) звільнено з 
29.09.2017 р.(дата вчинення дії 28.09.2017) Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi - з 11.04.2016р. Рiшення прийнято 
Наглядовою Радою Товариства вiд 28.09.2017р. Пiдстава рiшення: рiшення 
уповноваженого органу. Обґрунтування змін: виробнича необхідність. 

Член Правління (заступник голови правління з фінансових питань) Мицак 
Олександр Віталійович (паспорт: серія СТ номер 051347 виданий Борислав-
ським МВ ГУМВС України у Львівський області 27.01.2009) призначено з 
02.10.2017 р.(дата вчинення дії 28.09.2017). Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини немає. Строк, на який 
призначено особу - до відкликання, інші посади, якi обіймала ця особа за 
останні 5 років: комерційний агент, помічник комерційного директора, аудитор 
1 та 2 категорії. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства вiд 
28.09.2017р. Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обґрунтуван-
ня змін: виробнича необхідність.

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 Правління ________ череднiченко Олександр Миколайо-
вич

          М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

володіє 3 (три) шт. простих іменних акцій Товариства, номінальною вартістю 
0 (нуль) грн. 75 (сімдесят п’ять) коп., що становить 0,000007 % від статутного 
капіталу Товариства. Москалевський В. О. є представником акціонера емітента 
Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. 
особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). 

ДП «КК «РОШЕН» володіє 22 060 000 шт. простих іменних акцій 
ПрАТ «Укроптбакалія», номінальною вартістю 5 515 000 грн. 00 коп., що 
становить 51, 69 % від статутного капіталу ПрАТ «Укроптбакалія». 

Інші посади, які Москалевський В.О. обіймав протягом останніх п’яти 

років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «КК «РОШЕН», 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

Голова Правління ПрАТ «Укроптбакалія»
__________________Стахов Юрій Вячеславович

   / підпис МП /

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БТА БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1) 27.09.2017 Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину шляхом купівлі у Наці-
онального банку України (на первинному ринку) депозитних сертифікатів, 
загальна номінальна вартість яких не повинна перевищувати 541 млн. Грн. 
(п'ятсот сорок один мільйон гривень).

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: 541 000 тис. грн.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНIВ 

ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 24,69818%

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»
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Рынок акций Украины в четверг вновь 
вырос

Фондовый рынок Украины в четверг вновь завершил 
торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысил-
ся на 1,55% - до 1174,8 пункта, индекс ПФТС – на 0,16%, 
до 292,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,1 млн грн, в том чис-
ле акциями – 10,8 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 601,8 млн грн, в 
том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ в авангарде роста были 
бумаги «Укрнафты» (+3,57%), «Мотор Сичи» (+3,57%) и 
«Донбассэнерго» (+0,35%).

Снизились в цене только акции «Центрэнерго» 
(-0,78%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+2,25%) и «Центрэнерго» (-1,52%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг к 16:15 кв повысился на 0,06% - до 538,56 пункта 
при объеме торгов 1,17 млн злотых (8,5 млн грн).

В «индексной корзине» дорожали акции «Астарты» 
(+1,16%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).

С отрицательной динамикой лидировали бумаги Coal 
Energy (-7,69%), «Агротона» (-4,28%) и «Милкиленда» 
(-2,94%).

Цены на нефть изменяются 
разнонаправленно, Brent у $57,6  

за баррель
Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских 

торгов в пятницу изменяются вяло и разнонаправленно, 
однако по итогам недели, месяца и квартала ожидается 
заметный подъем.

Котировка ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась 
на 17 центов (0,30%) - до $57,58 за баррель. Торги по 
этому контракту завершаются в пятницу, более актив-
ный декабрьский фьючерс подорожал на 0,1% - до 
$57,21 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных тор-
гах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась 
на $0,06 (0,12%) - до $51,50 за баррель.

В четверг Brent подешевела на $0,49 (0,9%), до $57,41 
за баррель, WTI - на $0,58 (1,1%), до $51,62 за баррель. 
Инвесторы пытались фиксировать прибыль после повы-
шения цен до многомесячных максимумов ранее на этой 
неделе.

С прошлой пятницы ближайший контракт на WTI при-
бавил 1,7%, на Brent - 1,3%. Цены повышаются соответ-
ственно четвертую и пятую неделю подряд.

Увеличение спреда между Brent и WTI, который в на-
чале недели достигал $7 за баррель, повысило интерес 
иностранных инвесторов к контрактам на американскую 
нефть, пишет MarketWatch.

Как отмечают аналитики Commerzbank, «рост произ-
водства нефти в США наконец замедлился», что оказы-
вает поддержку нефтяному рынку в целом. Эксперты 
ожидают дальнейшего повышения цены WTI в направ-
лении $60 за баррель, если будет пробит ключевой уро-
вень сопротивления текущего года - $54 за баррель.

Доллар дорожает в пятницу и завершает 
неделю в плюсе

Доллар дорожает в пятницу по отношению к большин-
ству мировых валют, а его подъем по итогам недели мо-
жет стать самым значительным в этом году благодаря 
надеждам рынка на повышение процентных ставок Фе-
дрезерва в декабре и налоговую реформу в США, поло-
жения которой были обнародованы в среду.

Евро к 9:05 МСК в пятницу стоил $1,1775 по сравне-
нию с $1,1786 на закрытие предыдущих торгов в Нью-
Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте вырос к этому 
времени на 0,3% - до 112,65 иены. Евро в паре с иеной 
подорожал на 0,2% - до 132,66 иены.

С прошлой пятницы доллар поднялся на 1,5% к евро 
и на 0,6% к иене.

Иена дешевеет на данных об усилении роста потре-
бительских цен в Японии. Ключевой показатель инфля-
ции в Японии, отслеживаемый центробанком страны, - 
потребительские цены без учета свежих продуктов 
питания - в августе 2017 года составил 0,7% в годовом 
выражении и был максимальным с марта 2015 года.

Новозеландский доллар подешевел на 0,3% к долла-
ру США из-за продолжающихся переговоров о создании 
коалиции партий, которая позволит сформировать пра-
вительство.

Аналитики Morgan Stanley не видят причин для паники 
из-за распродажи валют emerging markets в последние 
сессии, поскольку фундаментальные факторы и причи-
ны не изменились. Morgan Stanley рекомендует прода-
вать доллар против индийской рупии на ралли, но при 
этом сохранять длинные позиции по рублю, польскому 
злотому и малайзийскому ринггиту.

Сброс валют EM был связан с возросшими надежда-
ми на налогово-бюджетные стимулы, налоговую рефор-
му США, а также с ослаблением ожиданий реформ в 
Европе после выборов в Германии, отмечают эксперты. 
Они не считают текущую коррекцию началом изменения 
тренда.

Мировой экономике грозит спад из-за 
слабого кредитного импульса - Saxo Bank

Ситуация в мировой экономике будет ухудшаться на 
фоне ослабления кредитного импульса при сохранении 
слабой инфляции, полагает главный экономист Saxo 
Bank Стин Якобсен.

«Кредитный импульс (показатель, оценивающий из-

НОВИНИ

ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ: купівля депозитних сертифікатів Національного 
банку України

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
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менение темпов роста объемов кредитования) опережа-
ет экономическую динамику примерно на 9 месяцев, 
поэтому, посмотрев на него сейчас, можно сделать вы-
вод о том, что будет происходить с экономикой и инфля-
цией через этот период времени», - заявил С.Якобсен на 
пресс-конференции в Москве.

По его словам, кредитный импульс достиг пикового 
уровня в конце 2016 - начале 2017 гг., а в настоящее вре-
мя происходит его самое существенное замедление с 
2007-2008 гг., которое способно привести к экономиче-
скому спаду.

«Вероятность рецессии в США уже в начале 2018 
года, по моим оценкам, составляет 60%», - отметил 
С.Якобсен.

В целом по итогам следующего года подъем как аме-
риканского ВВП, так и экономики еврозоны составит по-
рядка 1%, прогнозирует он.

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ГРОЗИТ СТАГНАЦИЯ
Российская экономика, по оценкам эксперта, вырас-

тет на 1% в 2017 году, а уже в 2018 году рост будет нуле-
вым.

«Наши оценки могут отличаться от официальных 
цифр, но тенденция, скорее всего, будет к замедлению 
роста. В целом, по моему мнению, с учетом состояния 
мировой экономики и экономики РФ потенциальный рост 
российского ВВП ограничен 2%», - заявил С.Якобсен.

В России кредитный импульс в данный момент явля-
ется отрицательным, отметил эксперт.

«Объемы кредитования и спрос на кредиты слабые, в 
связи с чем мы имеем низкую скорость обращения денег 
и низкую инфляцию», - заявил он.

«В нынешней экономической реальности, когда мы 
видим близкий к нулю подъем ВВП, слабую производи-
тельность, а также снижение располагаемого дохода 
граждан и сокращение темпов роста кредитования, про-
блемы в банковском секторе неизбежны», - отметил 
С.Якобсен.

Говоря о возможном введении США дополнительных 
санкций в отношении РФ, которые могут затронуть рос-
сийский рынок госдолга и рынок деривативов, эксперт 
отметил, что такой шаг ударит по экономике РФ больше, 
чем все предыдущие, вместе взятые.

Приток капитала на долговой рынок РФ в настоящее 
время впечатляет, однако если настрой инвесторов из-
менится, обратное движение будет стремительным, от-
метил он.

ЦЕНА BRENT В $30 ЗА БАРРЕЛЬ НЕ ЗА ГОРАМИ
Прогноз С.Якобсена для нефтяного рынка предусма-

тривает потолок цен на нефть на уровне $60 за бар-
рель.

«При подъеме цены до этого уровня произойдет суще-
ственное увеличение добычи сланцевого газа и сланце-
вой нефти в США», - заявил он.

Учитывая наличие высоких объемов ресурсов нефти 
на Ближнем Востоке, добыча которых сдерживается в 
настоящее время, а также тот факт, что многие страны 
мира держат курс на электрификацию автомобильного 
сектора, стоимость нефти все же будет снижаться, про-
гнозирует эксперт.

Дно цен на нефть, по его словам, находится на уровне 
$25 за баррель для WTI и $30 за баррель для Brent.

Есть вероятность того, что стоимость Brent опустится 
до $30 за баррель «в течение 13 месяцев, максимум - в 
течение двух лет», отметил С.Якобсен.

ДОХОДНОСТИ US TREASURIES УПАДУТ ДО НУЛЯ
Говоря о рынке американских гособлигаций, где в по-

следнее время отмечается рост доходностей, С.Якобсен 
сказал, что высокие ставки по US Treasuries являются 
проблемой не только для США, но и для всего мира, учи-
тывая высокую долю долларов в глобальной структуре 
долгового финансирования.

«Если доллар дорожает, платить по долгам становит-
ся сложнее, это бьет по emerging markets, сырьевым 
рынкам и инфляции», - отметил он.

Доходность 10-летних US Treasuries, по оценкам экс-
перта, может снизиться до нулевого уровня в конце 2018 
года или начале 2019 года.

ТРАМП МОЖЕТ НАНЕСТИ УДАР ПО КНДР
В качестве основного краткосрочного риска для миро-

вых рынков эксперт выделил возможность военного уда-
ра США по Северной Корее. По его словам, это может 
произойти уже в октябре текущего года, причем удар бу-
дет одномоментным, а наземная операция американ-
ских войск в США исключена.

Фондовые рынки могут отреагировать на такое собы-
тие краткосрочным снижением в пределах 2,5%, а в пер-
спективе 6-12 месяцев падение рынка может достичь 
5%.

РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ - «ПУЗЫРЬ»
Отвечая на вопрос о его отношении к рынку криптова-

лют, С.Якобсен отметил, что, несмотря на интерес клиен-
тов Saxo Bank к этому сектору, он оценивает его скепти-
чески, учитывая, что рынок является нерегули руемым.

«Как экономист, я могу сказать, что ценность крипто-
валют является нулевой», - сказал С.Якобсен.

«Это «пузырь», и в принципе этот «пузырь» может ра-
сти долго», - заявил он.

«Тем не менее, скоро появится первый ETF, ориенти-
рованный на биткойны, появляются деривативы, это го-
ворит о том, что рынок зреет, и Saxo Bank будет предла-
гать сво им клиентам криптовалютные продукты», - заявил 
С.Якобсен.

Сама по себе технология блокчейн имеет большое бу-
дущее, полагает эксперт.

Биткойновый фонд отказался от листинга 
на NYSE Arca из-за недостаточной 

открытости SEC
Электронная биржевая площадка NYSE Arca отозва-

ла заявку на листинг инвестиционного фонда Bitcoin 
Investment Trust, принадлежащего Grayscale Investments, 
из Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в связи 
с опасениями, что сделка вряд ли получит одобрение 
регулятора, сообщает агентство Bloomberg.

В настоящее время бумаги Bitcoin Investment обраща-
ются на внебиржевых площадках, фонд является одним 
из немногих инструментов инвестирования в криптова-
люты для институциональных инвесторов. Его акции с 
начала 2017 года подорожали почти на 500%.

«Grayscale внимательно отслеживает изменения ре-
гулирования на этих рынках. Несмотря на то, что регули-
рование рынка цифровых валют продолжает развивать-
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ся быстрыми темпами, на данный момент Grayscale не 
считает, что оно изменилось достаточным образом, что-
бы подтолкнуть SEC к одобрению заявки Bitcoin 
Investment Trust», - говорится в сообщении Grayscale.

Ранее в этом году SEC отклонила два заявления на 
размещение аналогичных криптовалютных продуктов. 
Вместе с тем Grayscale намерена поддерживать контак-
ты с регулятором, чтобы вернуться к вопросу о листинге, 
когда позволят сложившиеся условия. За Grayscale сто-
ит инвестор Барри Силберт, основатель и глава Digital 
Currency Group.

Как пишет Financial Times, на конец августа вложения 
Bitcoin Investment Trust в криптовалюту составляли 
$800 млн.

Цена биткойна на начало 2017 года составляла менее 
$1000, в марте она впервые превысила стоимость унции 
золота, а к настоящему времени подскочила до более 
чем $4,1 тыс.

В пятницу биткойн, эфир и другие цифровые валюты 
дешевеют из-за запрета на ICO и маржинальные сделки 
с критовалютами в Южной Корее. По данным Coinbase, 
курс биткойна упал на 3,5%, эфира - на 5,7%.

ВВП Великобритании во II квартале вырос 
на 0,3%, как и ожидалось

ВВП Великобритании во втором квартале вырос на 
0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, 
свидетельствуют окончательные данные Национально-
го статистического управления (ONS).

Результат совпал как с предварительной оценкой, так 
и с прогнозами экспертов.

Подъем британской экономики относительно апреля-
июня 2016 года составил 1,5%, в то время как ранее со-

общалось о повышении на 1,7%.
В первом квартале ВВП увеличился на 0,3% в поквар-

тальном и на 1,8% в годовом выражении, согласно об-
новленным данным ONS.

«В первом полугодии 2017 года произошло заметное 
замедление темпов роста экономики, - отмечается в со-
общении статуправления. - Сектор услуг был единствен-
ным, кто показал подъем во втором квартале».

В январе-июне повышение экономики было самым 
медленным для первого полугодия с 2012 года, отмеча-
ет Money Control.

Инвестиции бизнеса во втором квартале повысились 
на 0,5% относительно того же периода прошлого года, 
тогда как предварительная оценка и ожидания экспер-
тов говорили о том, что показатель не изменился.

Расходы домохозяйств выросли на 0,2% против преж-
ней оценки 0,1%.

Норма сбережения поднялась до 5,4%, что является 
максимумом с третьего квартала 2016 года.

Дефицит счета текущего баланса Британии во втором 
квартале увеличился до 23,182 млрд фунтов стерлингов, 
что составляет 4,6% ВВП по сравнению с 4,4% ВВП в 
предыдущие три месяца.

Курс британской нацвалюты после публикации дан-
ных статданных опустился до $1,3374 за фунт по срав-
нению с $1,3442 в четверг. Британский фондовый индекс 
FTSE 100 к 12:02 МСК увеличился на 0,56%.

Следующая встреча руководства Банка Англии назна-
чена на 2 ноября. Многие эксперты ожидают повышения 
процентных ставок по итогам этого заседания.
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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 


