
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
05.10.2017 року   № 183/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
 Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 16 ве-
ресня 2016 року № 930 «Про надання повноважень», 
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
підпункту 1.1 пункту 1 розділу VIІІ Порядку, щодо 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФІНЕКС - АУДИТ» (ТОВ АФ 
«ФІНЕКС - АУДИТ»):

код за ЄДРПОУ 32237449,
місцезнаходження: вул. Сумська, буд. 45, кв. 5, м. Хар-

ків, 61058,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 3095 від 26 грудня 2002 року, терміном чинності до 
27 вересня 2017 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії надійшла заява ТОВ АФ «ФІНЕКС - АУДИТ» 

№ 04/04-02 від 25.09.2017 року (вх. № 28037 від 

27.09.2017) щодо виключення з реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.1 
пункту 1 розділу VIІІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ФІНЕКС - АУДИТ» 
(ТОВ АФ «ФІНЕКС - АУДИТ») (код за ЄДРПОУ 32237449) 
з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, та анулювати свідоцтво про внесення до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів, серії П 000048 від 12 березня 2013 року.

Голова Комісії  Хромаєв Т.З.

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 10.11.2015р. №1843 (зі змінами), підпункту а) 
пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випус-

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№190 (2695) 06.10.2017 р.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 
року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 травня 2013 року за №822/23354 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, наданих Публічним 
акціонерним товариством «ДІАмАНТБАНК», 04070, 
м. Київ, Контрактова площа, 10А, код за ЄДРПОУ: 
23362711, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідаці-
єю акціонерного товариства, зупинено обіг простих 
іменних акцій Публічного акціонерного товариства 
 «ДІАМАНТБАНК» – розпорядження № 419-Кф-З від 
04 жовтня 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: 

«06» жовтня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), пункту 3 глави 1 розді-
лу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), та 
відповідно до документів, наданих Публічним акціонер-
ним товариством «ДІАМАНТБАНК», 04070, м. Київ, 
Контрактова площа, 10А, код за ЄДРПОУ: 23362711, на 
зупинення обігу облігацій (серія «А») у зв’язку з ліквідаці-
єю акціонерного товариства, зупинено обіг облігацій 
Пуб лічного акціонерного товариства «ДІАмАНТ-
БАНК» серії «А» (свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій від 31.07.2014р. №113/2/2014, дата видачі: 
20.08.2015р., видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку) – розпорядження № 23-Кф-ЗО-О 
від 04 жовтня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску: 

«06» жовтня 2017 року.

05.10.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ТОВ «цЕНТРОБІй»
І.Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЦЕНТРОБІЙ»

2. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12
 3.Код за ЄДРПОУ 33834958
4. Міжміський код та телефон, 
факс

04423699020 

5. Електронна поштова 
адреса

center@dividend.com.ua

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

33834958.1ua.info

7.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення 
Рiшенння про внесення змін прийняте 02.10.2017 р. Загальними збо-

рами Учасникiв товариства (протокол № 2/2017). Звільнено Генерально-
го директора юридичної особи Різничок Людмилу Борисівну за власним 
волевиявлення особи. На данiй посадi перебувала з 20.10.2005 р. Част-
ка в статутному капiталi емiтента- 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Генерального директора 
юридичної особи Губанова Сергія Анатолійовича. Пiдстава- згода сторiн 
та протокол Загальних зборiв Учасникiв. Протягом останнiх 5 рокiв зай-
мав наступнi посади:з 12.10.2010  р. до 23.04.2013 р. - начальник тран-
спортного вiддiлу ПП»ЕКО-М»; з 23.04.2013 р. по теперiшнiй час - дирек-
тор ТОВ  «АКСАНIТ». Дозволу на розголошення паспортних даних 
посадова особа не надавала. Частка в статутному капiталi емiтента- 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор ___________Губанов Сергій Миколайович
Підпис                                      03.10.2017р.

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РЕСТО-
РАН "ГРАДЕцьКИй"

2. Код за ЄДРПОУ 14231708
3. Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, проспект Миру, 

буд. 68
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-20-25 (04622) 4-20-25
5. Електронна поштова адреса gradetskiy@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

gradetskiy.athost.info

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Рес-

торан «Градецький» 29.09.2017 переобрано на новий термiн директора 
Зiненко Аллу Григорiвну в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень 
згiдно зi Статутом, термiн повноважень подовжено по 28.09.2018 включ-
но, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 
02.03.2012 року по 24.09.2014 року завiдуюча пiдприємством громадсько-
го харчування у ТОВ «Полiський Ресторатор», з 01.10.2014 року по 
03.10.2016 року завiдуюча виробництвом у ПрАТ «Ресторан «Градець-
кий». З 03.10.2016 - директор ПрАТ «Ресторан «Градецький».

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 Зiненко Алла Григорiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.09.2017
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мIЖНАРОДНА IНВЕСТИцIйНА ГРУПА»

(код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 01014 м. Київ  
вул. мічуріна, буд. 54-А, 4 поверх, офіс 119)

Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 
10.11.2017, місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 
01014, м. Київ, вул. мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Початок 
зборів: о 15:00. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціо-
нерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації та 
участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший доку-
мент, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах – 06 листопада 2017р.

Проект порядку денного:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 

повноважень та обрання персонального складу.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування, в тому числі кумулятивного голосування.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-

нерів.
4. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинного 

законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у 
новій редакції.

5. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», 
«Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Президента» у відповідність 
до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та за-
твердження їх у новій редакції.

6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства 
в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен-

ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою 
та членами Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора.
11. Заснування інших юридичних осіб.
12. Вхід Товариства до складу учасників господарських товариств.
13. Відчуження належних Товариству корпоративних прав.
14. Відчуження майна господарських товариств, учасником яких вис-

тупає Товариство.
Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – 

звертатись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 
4 поверх, офіс 119. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Президент Товариства Воробйов 
Яків Анатолійович.

Пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним зако-
нодавством, за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 
4 поверх, офіс 119.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА», на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://mig.in.ua.

Президент  Воробйов Я.А.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОмПАНІЯ»
(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01014 м. Київ  

вул. мічуріна, буд. 54-А, 4 поверх, офіс 119)
Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 

10.11.2017, місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 
01014, м. Київ, вул. мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Початок 
зборів: об 11:00. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів 
акціонерів з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації 
та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший до-
кумент, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах – 06 листопада 2017р.

Проект порядку денного:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її 

повноважень та обрання персонального складу.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування, в тому числі кумулятивного голосування.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-

нерів.
4. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинного 

законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у 
новій редакції.

5. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», 
«Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» у відпо-
відність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін 
та затвердження їх у новій редакції.

6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства 
в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-
ства.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою 
та членами Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора.
11. Заснування інших юридичних осіб.
12. Вхід Товариства до складу учасників господарських товариств.
Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – 

звертатись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 
4 поверх, офіс 119. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Заступник Голови правління То-
вариства Бурлаченко Сергій Миколайович.

Пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним зако-
нодавством, за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 
4 поверх, офіс 119.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://mek.in.ua.

Голова правління  Дубовой О.ф.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"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 використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zst.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

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

прийнято рiшення про змiну типу Товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 
02.10.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв". Повне 
найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне това-
риство "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв".

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. 03.10.2017
(дата)
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ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СIЛьГОСПТЕХНIКА”

ПОВІДОмЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНфОРмАцІЇ  

ПРО ЕмІТЕНТА 
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Організаційно-
правова форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 03744994
Адреса місцезнахо-
дження

Гусєва, 27, м.Фастiв, Фастiвський, Київська 
область, 08500

Телефон емітента 04565 66110
Електронна поштова 
адреса емітента

farm_mach@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://03744994.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів

03.10.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публiчного 
акцiонерного товариства "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: продаж 
рухомого майна Товариства – автомашини, автооператор, автонаван-
тажувач, електронавантажувач (всього 4 одиниці) на загальну суму 
не менше 11,8 тис.грн., – продаж рухомого майна Товариства – вер-
стати, вирівнювачі струму, електролітні ванни, зварювальні установки, 
крани, стелажі, стенди (всього 74 одиниці) на загальну суму не менше 
98,9 тис.грн., гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 110,7 тис. грн., 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 108 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 102.5%; 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1009241 акцій, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1009241 
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття 
рiшення: 1009241 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй. додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законо-
давством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: 
вiдсутнi.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства Голова Правління Кушнiр Вiталiй Петро-
вич.

ШАНОВНІ АКцІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«фІТОфАРм»,

код за ЄДРПОУ 05430596, місцезнаходження: 02152, м. Київ, 
пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504 (далі − «Товариство») повідомляє 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (далі − «Збори»), які відбудуться 06 листопада 2017 року 
о 10 год. 00 хв. за адресою: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, 
офіс А504.

Перелік питань, включених до проекту  
порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товари-
ства.

3. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

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

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 06 листопада 2017 
року з 09.00 год. до 09.30 год. за місцем проведення Зборів відповід-
но до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, скла-
деному станом на 24 годину 31 жовтня 2017 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену на-
лежним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження 
представника.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
від дати надіслання цього повідомлення до 03.11.2017 року (включно) 
з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 
13.00 до 14.00 год.) 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504, 
а в день проведення Зборів − у місці їх проведення. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, - Генеральний директор Тілахун Гобезайєху Єйасу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного http://fitofarm.ua/.

Наглядова рада ПРАТ «фІТОфАРм».

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 «ШАХТО-
БУДмОНТАЖНЕ 
УПРАВЛIННЯ №1»

2. Код за ЄДРПОУ 00180924
3. Місцезнаходження 85312, Донецька обл., Мар’їнський 

район, місто Курахове, ПРОМИСЛО-
ВА ЗОНА, будинок 69/15

4. Міжміський код, телефон та факс +38062916232, +38062942281
5. Електронна поштова адреса 00180924@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.shsmu1.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
04.10.2017р. загальними заборами ПАТ «ШБМУ №1» прийняте рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися ПАТ «ШБМУ №1» у ході поточної господарської діяльності про-

тягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, тобто до 04.10.2018 
року включно. Характер правочинів:

- укладання договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-
монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000,00 гривень. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
ПАТ «ШБМУ №1» за даними останньої річної фінансової звітності – 418,38%.

- укладання правочинів генерального підряду в будівництві, гранична 
сукупна вартість правочинів 50 000 000,00 гривень. Співвідношення гранич-
ної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПАТ «ШБМУ №1» за 
даними останньої річної фінансової звітності – 418,38%.

- продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість 
правочинів 50 000 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів ПАТ «ШБМУ №1» за даними останньої 
річної фінансової звітності – 418,38%.

Вартість активів ПАТ «ШБМУ №1» за даними останньої річної фінансової 
звітності – 11 951 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 31 699 шт., 
кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних 
зборах, – 20 499 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняте рішення – 20 499 шт., «проти» – 0.

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

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

2. Найменування посади 
Директор  Свістунов Віктор Васильович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) (дата)  04.10.2017 
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ПОВІДОмЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНфОРмАцІЇ  

ПРО ЕмІТЕНТА 
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СIЛЬГОСПТЕХНIКА»
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 03744994
Адреса місцезнахо-
дження

Гусєва, 27, м.Фастiв, Фастiвський, Київська 
область, 08500

Телефон емітента 04565 66110
Електронна поштова 
адреса емітента

farm_mach@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://03744994.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

03.10.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬГОСПТЕХНIКА» (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб:

Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради 
Мiкiчуров Вiталiй Кузьмич (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особі належать 6200 акцій Товариства, що становить 0.41154% 
статутного капіталу. Повноваження припинено в зв'язку із закінченням 
терміну на який призначалась особа. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради 
Цоколо Володимира Леонiдовича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особі належать 5800 акцій Товариства, що становить 
0.38499% статутного капіталу. Повноваження припинено в зв'язку із за-
кінченням терміну на який призначалась особа. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.11.2009 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради 
Кравченко Микола Тарасович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Особі належать 2600 акцій Товариства, що становить 
0.17258% статутного капіталу. Повноваження припинено в зв'язку із за-
кінченням терміну на який призначалась особа. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.11.2009 р.

Обрано на посаді особу – Голова Наглядової ради Мікічуров Віталій 
Кузьмич (обрано як акціонера, особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ТОВ фiрма Унiверсал- iнженер з охорони працi. 
Особі належать 6200 акцій Товариства, що становить 0.41154% статут-
ного капіталу. Посадову особу обрано строком до наступних річних 
зборів.

Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Кравченко Микола 
Тарасович (обрано як акціонера, особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: охоронник ПАТ «Сiльгосптехнiка». Особі належать 2600 
акцій Товариства, що становить 0.17258% статутного капіталу. Посадову 
особу обрано строком до наступних річних зборів.

Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Новик Валерій Йоси-
пович (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: слюсар ТОВ фірма «Універсал». Особі не на-
лежать акції Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних 
річних зборів.

Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Куц Микола Микола-
йович (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: завідуючий складом ТОВ фірма «Універсал». 
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком до 
наступних річних зборів.

Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Куц Любов Анатоліїв-
на (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на

розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: кладовщик ТОВ фірма «Універсал». Особі не 
належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних 
річних зборів.

Припинено повноваження посадової особи – Голова Ревiзiйної комiсiї 
Нагорний Володимир Васильович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особі належать 2200 акцій Товариства, що становить 
0.14603% статутного капіталу. Повноваження припинено в зв’язку із за-
кінченням терміну на який призначалась особа. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.11.2009 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї 
Березовський Володимир Якович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особі належать 5800 акцій Товариства, що становить 
0.3849% статутного капіталу. Повноваження припинено в зв’язку із закін-
ченням терміну на який призначалась особа. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.11.2009 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї 
Бабич Олег Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Особі належать 500 акцій Товариства, що становить 0.1327% 
статутного капіталу. Повноваження припинено в зв’язку із закінченням 
терміну на який призначалась особа. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.11.2009 р.

Обрано на посаді особу – Голова Ревізійної комісії Нагорний Володимир 
Васильович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Осо-
бу обрано в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу 
Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ВАТ»СГТ» головний iнженер. Особі належать 2200 акцій Товариства що 
становить 0.14603% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком 
на три роки.

Обрано на посаді особу – Член Ревізійної комісії Березовський Володи-
мир Якович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Осо-
бу обрано в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу 
Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: май-
стер ТОВ фірма «Універсал». Особі належать 5800 акцій Товариства що 
становить 0.3849% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком 
на три роки.

Припинено повноваження посадової особи – Голова правлiння 
Кушнiр Вiталiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Особі належать 1009241 акцій Товариства, що становить 
66.9903% статутного капіталу. Повноваження припинено в зв’язку із 
закінченням терміну на який призначалась особа. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду 
з 10.02.2012 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння 
Слiпаченко Тамiла Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особі не належать акції Товариства. Повноваження 
припинено в зв’язку із закінченням терміну на який призначалась особа. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа 
займала посаду з 10.11.2009 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Новик 
Нiна Станiславiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особі не належать акції Товариства. Повноваження припинено 
в зв’язку із закінченням терміну на який призначалась особа. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала 
посаду з 30.04.2013 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Юров-
ський Денис Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особі не належать акції Товариства. Повноваження припинено 
в зв’язку із закінченням терміну на який призначалась особа. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала 
посаду з 30.04.2013 р.

Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння 
Череднiченко Василь Вiкторович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особі не належать акції Товариства. Повноваження 
припинено в зв’язку із закінченням терміну на який призначалась особа. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа 
займала посаду з 10.02.2012 р.

Обрано на посаді особу – Голова правління Кушнiр Вiталiй Петрович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в 
зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу правління. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛьГОСПТЕХНIКА»
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Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голо-
ва правління ПАТ «Сільгосптехніка». Особі належать 1009241 акцій 
Товариства що становить 66.9903% статутного капіталу. Посадову осо-
бу обрано строком на три роки. 

Обрано на посаді особу – Член правління Слiпаченко Тамiла 
Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв’язку з припиненням повноважень попереднього скла-
ду правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Член правління ПАТ «Сільгосптехніка». Особі не належать акції Товари-
ства. Посадову особу обрано строком на три роки.

Обрано на посаді особу – Член правління Савченко Віктор Григорович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано 
в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу правління. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: особа не на-
дала інформації. Особі не належать акції Товариства. Посадову особу 
обрано строком на три роки.

Обрано на посаді особу – Член правління Олійник Олена Володими-
рівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 
обрано в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу 
правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
особа не надала інформації. Особі не належать акції Товариства. По-
садову особу обрано строком на три роки.

Обрано на посаді особу – Член правління Юровський Денис Петрович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано 
в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу правління. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член правлін-
ня ПАТ «Сільгосптехніка». Особі не належать акції Товариства. Посадо-
ву особу обрано строком на три роки.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління Кушнiр Вiталiй 
Петрович.

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 СIЛьСьКОГОСПОДАРСьКЕ 
ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ 
«ПРОГРЕС - ПЛЮС»

2. Код за ЄДРПОУ 30472034
3. Місцезнаходження 80650, Львiвська обл., Бродiвський 

район, село Гаї, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03266) 943232 (03266) 943232

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

prohres-plyus-allc.com.ua 

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з наказом Генерального директора СТОВ «ПРОГРЕС - ПЛЮС» № 41-к 

вiд 04.10.2017р. звiльнено Берiєву Наталiю Юльївну з посади Головного бухгал-
тера Товариства, за угодою двох сторiн з 04.10.2017 р. Згоди на оприлюдення 
паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Головного бухгал-
тера Берiєву Н.Ю. перебувала з 08.09.2014 р. Замiсть звiльненої особи на по-
саду Головного бухгалтера СТОВ «ПРОГРЕС - ПЛЮС» нiкого не призначено.

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 ТУЧАК ОЛЕКСАНДР АНАНIЙОВИЧ
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.10.2017
(дата)

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

з нерухомістю) емітента  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ШАХТО-
БУДмОНТАЖНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №1»

2. Код за ЄДРПОУ 00180924
3. Місцезнаходження 85312, Донецька обл., Мар’їнський 

район, місто Курахове, ПРОМИС-
ЛОВА ЗОНА, будинок 69/15

4. Міжміський код, телефон та факс +38062916232, +38062942281
5. Електронна поштова адреса 00180924@prіvateіnvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.shsmu1.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
04.10.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ШБМУ №1», 

а саме:
- обрано з 05.10.2017 року на посаду директора Коткова Антона Васи-

льовича, на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2/17 від 
04.10.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання керівника товариства. 
Особу обрано строком на 3 роки. Особа акціями товариства не володіє. До 
обрання особа займала посади: голова наглядової ради. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Директор  Котков Антон Васильович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) (дата)

05.10.2017 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ШАХТО-
БУДмОНТАЖНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ №1»

2. Код за ЄДРПОУ 00180924
3. Місцезнаходження 85312, Донецька обл., Мар’їнський 

район, місто Курахове, ПРОМИСЛО-
ВА ЗОНА, будинок 69/15

4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38062916232, +38062942281

5. Електронна поштова адреса 00180924@prіvateіnvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.shsmu1.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
03.10.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ШБМУ №1», 

а саме:
- припинено з 03.10.2017 року повноваження директора Свістунова 

Віктора Васильовича на підставі рішення Наглядової ради (протокол від 
03.10.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рі-
шення прийняте у зв’язку з надходженням пропозиції обрання особи на 
посаду в іншому органі управління товариства. Особа перебувала на по-
саді з 06.06.2012р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, 
повноваження якої припинені, нікого не обрано.

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

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

2. Найменування посади Директор  Свістунов Віктор Васильович
(підпис) М.П. (дата) (ініціали та прізвище керівника) 03.10.2017 
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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)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Шахтобудмонтажне управління 
№1»

2. Код за ЄДРПОУ 00180924
3. Місцезнаходження 85312, Донецька обл., Мар’їнський 

район, місто Курахове, ПРОМИСЛО-
ВА ЗОНА, будинок 69/15

4. Міжміський код, телефон та факс +38062916232, +38062942281
5. Електронна поштова адреса 00180924@prіvateіnvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.shsmu1.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
04.10.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ШБМУ №1», 

а саме:
- припинено повноваження голови Наглядової ради Коткова Антона 

Васильовича (паспорт ВЕ №791536 виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС 
України у м. Донецьк, 12.06.2002р.), на підставі рішення Загальних зборів 
(протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням 
строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014р. Особа 
акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Гриня Антона Воло-
димировича (паспорт ВА №007316 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькій області, 21.06.1995р.), на підставі рішення Загальних 
зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з 
закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 
24.04.2014р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Нікітіна Олексія Во-
лодимировича (паспорт ВК №070838 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькій області, 07.02.2005р.), на підставі рішення Загальних 
зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з 
закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 
24.04.2014р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Орлової Валентини 
Анатоліївни (ВС №583813 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського 
МУ УМВС України в Донецькій області, 14.11.2000р.), на підставі рішення 
Загальних зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рішення прийняте у 
зв’язку з закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді 
з 24.04.2014р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Плотнікової Ірини 
Петрівни (паспорт ВВ № 070419 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України 
в Донецькій області, 22.10.1997р.), на підставі рішення Загальних зборів 
(протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням 
строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014р. Особа 
акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Турчини Світлани 
Петрівни (паспорт ВА №771374 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькій області, 01.07.1997р.), на підставі рішення Загальних зборів 
(протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з закінченням 
строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014р. Особа 
акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Молод Валентини 
Федорівни (паспорт ВЕ №137669 виданий Куйбишевським 5 РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькій області, 02.08.2001р.), на підставі рішення Загальних 
зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з 
закінченням строку дії повноважень. Особа перебувала на посаді з 
24.04.2014р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Свістунова Віктора 
Васильовича на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 
04.10.2017р.) та рішення Наглядової ради (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядо-

вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: директор. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є незалежним 
директором.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Нікітіна Олексія Володими-
ровича на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 
04.10.2017р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового 
складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання 
особа займала посади: директор дирекції по роботі з будівними підприєм-
ствами вугільної промисловості, член наглядової ради. Особа акціями то-
вариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Кандидат є представником акціонера ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД», код за ЄДРПОУ: 30939178.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Кремень Марину Юріївну на 
підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової 
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу об-
рано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: провідний спеціаліст дирекції з управління власністю. Особа акція-
ми товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Кандидат є представником акціонера ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВІ», код за ЄДРПОУ: 
20367116.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Орлову Валентину Анатолі-
ївну на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: начальник управління з комерційної діяльності, член наглядової 
ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акціо-
нера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОДОН-
БАС», код за ЄДРПОУ: 00168461.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Падалку Інну Василівну на 
підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Нагля-
дової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: заступник директора дирекції з управління власністю. Особа ак-
ціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Кандидат є незалежним директором.

- обрано на посаду голови та члена Ревізійної комісії Степченкову На-
талію Олексіївну на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 
04.10.2017р.) та рішення Ревізійної комісії (протокол від 04.10.2017р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної 
комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу об-
рано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: начальник 
відділу нормативно-методологічного та цінового фінансового контролю 
дирекції внутрішнього контролю та аудиту. Особа акціями товариства не 
володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Паращенко Анну Сергіївну 
на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Реві-
зійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: 
провідний фахівець дирекції обліку та звітності. Особа акціями товариства 
не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Плотнікову Ірину Петрівну 
на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1/17 від 04.10.2017р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Ревізій-
ної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: заступник 
директора дирекції обліку та звітності. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

2. Найменування посади Директор  Свістунов Віктор Васильович 
 (підпис) М.П.  (дата)  (ініціали та прізвище керівника)

04.10.2017 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ШАХТОБУДмОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
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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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВIННИцьКЕ 
ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄмСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНцIй 
10599»

2. Код за ЄДРПОУ 03115815
3. Місцезнаходження 21009, м. Вiнниця, вул. Київська, буд.8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0432)67-32-72, 67-32-57, 53-07-60

5. Електронна поштова адреса Orlovanatal1205@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

Vopas.ucoz.org

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Наглядової ради Товариства, згiдно Протоколу 

засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 02 жовтня 2017 року, вiдбулися 

змiни в персональному складi посадових осiб .
Звiльнено:
Голову правлiння Товариства Романа Сергiя Васильовича, паспорт АА 

534184, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
01.08.1997. Розмір пакету акцій, що належать особі – 0.0 грн, частка в ста-
тутному капiталi 0,0%. Повноваження Голови правлiння припиняються з 
02.10.17 на підставі заяви про звільнення за угодою сторін.

Посаду займав 7 років (з 16.03.2010 року).
Призначено:
Голову правлiння Товариства Швачiя Олександра Петровича, паспорт 

АА 743358, виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
30.04.1998. Розмір пакету акцій, що належать особі – 0.0 грн, частка в ста-
тутному капiталi 0,0%. Термiн виконання повноважень - з 03 жовтня 
2017 року – безстроково, до прийняття рішення про звільнення.

Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв займала посаду виконавчого 
директора ПрАТ «ВОПАС 10599».

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

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 Швачiй Олександр Петрович
Голова правлiння Товари-
ства

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
03.10.2017

(дата)

ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«цЕНТРАЛьНА ЗБАГАЧУВАЛьНА фАБРИКА 

«РОСІЯ»
(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 37339327, місцезнаходження юридичної особи: 85380, 
Донецька область, Покровський район, село Михайлівка,  

вулиця Степова, будинок № 49).
Товариство повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів 

Товариства
відбудуться «06» листопада 2017 р. о 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:
вул. Степова, 49, с. михайлівка Покровського р-ну, Донецької обл. 

(будівля адміністративно-побутового комбінату, приміщення актової 
зали, перший поверх)

Перелік питань, що включені до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів 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 «РОСІЯ» на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «РОСІЯ».

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

6. Про затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ви-
конавчий орган (Генерального директора), Ревізійну комісію (Ревізора) та 
Корпоративного секретаря Товариства в новій редакції.

7. Про внесення змін до договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради, Ревізором та виконуючим обов’язки Генерального директора Товари-
ства.

8. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 

здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на позачерго-
вих 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 
України.

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 Товариства – не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства у письмовій формі на ім’я Виконуючого обов’язки 
Генерального директора Товариства.

Наглядовою радою Товариства затверджено «31» жовтня 2017 року 
(станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

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 акціонерів Товари-
ства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою: 85380, Донецька обл., По-
кровський р-н, с. Михайлівка, вул. Степова, буд. 49 у приміщенні актового 
залу (перший поверх, будівля АПК); особа Товариства, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Това-
риства Доканова Наталія Ігорівна.

– в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства – з 09.00 по 10.30 за адресою: 85380, Донецька обл., Покровський р-н, 
с. Михайлівка, вул. Степова, буд. 49 у приміщенні актового залу (перший 
поверх, будівля АПК); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами – Корпоративний секретар Товариства Доканова 
Наталія Ігорівна.

Довідки за телефоном: (06237)2-37-34.
Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
rosiay.patprom.com

Виконуючий обов’язки 
Генерального директора  мякшин Ігор миколайович

ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО НАмІР ПРИДБАТИ  
ЗНАЧНИй ПАКЕТ АКцІй

Громадянин України ЗАВІНОВСьКИй ІГОР СТАНІСЛАВО-
ВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3205621998) 
повідомляє про намір придбати у свою власність значний пакет акцій При-
ватного акціонерного товариства «Фірма «АЕРОШЛЯХБУД» (ЄДРПОУ 
22891229). Купуючи даний пакет акцій Завіновський Ігор Станіславович діє 
без попереднього узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами.

Відомості про пакет акцій, 
що:

Тип та/або клас 
акцій

Кількість акцій

- планується придбати 
Завіновським І.С.:

прості іменні акції 14 260 шт. 
(чотирнадцять 

тисяч двісті 
шісдесят) штук

- належить Завіновському І.С.: - -
- належить афілійованим з 
Завіновським І.С. особам:

- -

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРИТОРIАЛьНЕ мIЖГАЛУЗЕВЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРIЖЖЯ»
До уваги акціонерів!

Приватного акцiонерного товариства «Територiальне мiжгалузеве 
об'єднання «Запорiжжя» (надалі – Товариство), місцезнаходження: вул. Пер-
ша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002, код за 
ЄДРПОУ 01294469

Наглядова рада повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів 
Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 10 листопада 
2017 року за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет Гене-
рального директора).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
06 листопада 2017 року.

Проект порядку денного зборів:
1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, 

прийняття рішень з питань порядку проведення зборів; 
2. розгляд звіту Генерального Директора за 2016 рік, прийняття рішен-

ня за наслідками його розгляду; 
3. розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік прийняття рішення за на-

слідками розгляду зазначеного звіту;
4. розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 

рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства;

5. прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової 
звітності) Товариства за 2016 рік;

6. прийняття рішення про розподіл прибутку та затвердження розміру 
річних дивідендів;

7. прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетво-
рення у Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ);

8. прийняття рішення про затвердження порядку, умов та плану пере-
творення Товариства у ТОВ;

9. прийняття рішення про затвердження порядку та умов обміну акцій 
Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ;

10. прийняття рішення про затвердження порядку та умов викупу акцій 
у акціонерів Товариства;

11. прийняття рішення про призначення комісії з реорганізації Товари-
ства;

12. прийняття рішення про визначення строку та порядку заявлення 
вимог кредиторів до Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем 
їх проведення з 9:15 до 9:45 год. Для участі у Зборах акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт 
та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Зборів, за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет 
бухгалтерії), у робочі дні тижня по вівторках та п’ятницях з 9:00 до 12:00 
години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є 
Головний бухгалтер Товариства Бадигiна Т.В.

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства»: http://zaotmo.forumy.eu.

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

НАймЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
звітний попередній

Усього активів 1516 1430
Основні засоби 892 956
Довгострокові фінансові інвестиції 199 113
Запаси 61 63
Сумарна дебіторська заборгованість 27 22
Грошові кошти та їх еквівалент 256 185
Нерозподілений прибуток -53 -89
Власний капітал 1380 1340
Статутний капітал 374 374
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 136 90
Чистий прибуток (збиток) 120 82
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2906 2906
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб)

11 12

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕЛЕВАТОРмЛИНмАШ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00931767. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, 
(057) 752-28-08. 
5. Електронна поштова адреса: registration@emm.kh.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з Наказом Генерального директора № 2017/64к/тр від 

02.10.2017р. призначено з 02.10.2017р. на посаду Головного бухгалтера 
АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» Шкряду Аліну Миколаївну (паспорт МТ 
№ 001783, виданий 22.10.2008р. Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС 
України в Харківській обл.). Особу призначено безстроково. Особа паке-
том акцій емітента не володіє. Обґрунтування змін - Наказ Генерального 
директора, заява Шкряди А.М. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: 
старший бухгалтер - АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»; бухгалтер - ТОВ «АГРО 
Н.І.К.А.»; бухгалтер - ТОВ АА «АГРОСВІТ»; бухгалтер - ТОВ фірма «ОРГ-
ТЕХБУД»; бухгалтер - ТОВ «МОМОТ - БЕТОН».

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

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

2. Генеральний директор  цвікевіч О.А. 
   М.П.  03.10.2017

ПУБЛІЧНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛьЧО-ЗЕРНОВА 
КОРПОРАцІЯ УКРАЇНИ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

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

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

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Міністерством аграрної політики та 

продовольства України 02.10.2017 р.
Припинення повноважень та звільнення посадової особи виконано на 

підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 02.10.2017 р. № 251-п.

Посадова особа Осійчук Микола Степанович (паспорт: серія НА номер 
325139 виданий 31.03.1997 р. Білогірським РВ УМВС України в Хмельниць-
кій області), яка займала посаду заступник голови правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 міс.
Товариство не володіє інформацією щодо призначень на вакантну по-

саду.
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До уваги акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. монятовського»!
Акціонер, який володіє 66,2797 відсотками простих іменних акцій При-

ватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» 
(ідентифікаційний код юридичної особи – 13392898, місцезнаходження: 
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, проспект Незалежнос-
ті,  128-Н) (надалі по тексту - Товариство), повідомляє про скликання поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 лис-
топада 2017 року о 14-00 год. за адресою: Вінницька обл., 
м. могилів-Подільський, вул. Острівська, 95, 2-й поверх, малий зал.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчен-

ня бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціоне-
рів.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерально-
го Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2016 роки та прий-
няття рішень за наслідками його розгляду. 

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2016 
роки.

7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Това-
риства.

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-

риства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом року.
13. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 
роки.

14. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2014-2016 роки.

15. Зміна місцезнаходження Товариства.
16. Скасування рішень, прийнятих 16.05.2017 р. позачерговими загаль-

ними зборами акціонерів Товариства з питань 9, 10 та 11 порядку денного.
17. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу То-

вариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
18. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій 

Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розмі-
щення).

19. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товари-
ства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведен-
ня приватного розміщення простих іменних акцій.

20. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 
новій редакції.

21. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвер-
дження їх у новій редакції.

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

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства від-
будеться 07 листопада 2017 року з 13.20 до 13.50 за місцем проведення 
позачергових загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 01 листопада 2017 
року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при 
собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та 
документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, ак-
ціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі 
години за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, проспект 
Незалежності, 128-Н, кімната 1, а у день проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – директор генеральний Мирошні-
ков Олександр Гаврилович, а також представник акціонера Лець Юлія Вік-
торівна.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: Вінниць-
ка обл., м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 128-Н.

Довідки за телефоном: +38 063-885-57-11
Акціонер, який володіє 66,2797 відсотками простих іменних акцій 

Товариства 
 Сидорчук А.В.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЛУГцЕНТРОКУЗ Ім. С.С. мОНЯТОВСьКОГО»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕ-
БУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код – 25480917, (надалі – Товариство), 
місцезнаходження якого 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект 
Соборний, будинок 8, повідомляє про скликання, за рішенням Наглядової 
Ради Товариства від 25 вересня 2017 року, позачергових Загальних Збо-
рів Товариства на 10 листопада 2017 року о 09:00 годині за адресою: 
69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, 
кімната № 15, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, 
які виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних Зборів То-

вариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів Товари-

ства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних 
Зборах.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборів 
Товариства.

5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Стату-

ту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових 

Загальних Зборах за місцем їх проведення 10 листопада 2017 року: початок 
реєстрації – 08.20; закінчення реєстрації – 08.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних Зборах – 06 листопада 2017 року. Для реєстрації ак-
ціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних Зборах 
необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) 

та довіреність для участі в позачергових Загальних Зборах, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що 
посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал 
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повнова-
ження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної осо-
би.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових За-
гальних Зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за 
місцезнаходженням Товариства 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, 
проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15, - до дати скликання (прове-
дення) позачергових Загальних Зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 
10.00 до 16.00 та в день проведення позачергових Загальних Зборів за 
адресою: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, 
будинок 8, кімната № 15 - до початку проведення Загальних Зборів. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Член Правління-Заступник Голови Правління з фінансів та плану-
вання Чепеленко Ю.О. Контактна особа – Самойленко В.С. Довідки за 
телефоном: 061-286-04-21.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано у бюле-
тені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№190 від 06.10.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління м.м. Євдокименко
Найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.10.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗьКИй АВТОмОБІЛЕБУДІВНИй ЗАВОД»
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДВ СИСТЕмА»

(код ЄДРПОУ 33498034, місцезнаходження: 01021, місто Київ,  
вул. Липська, будинок 19/7, кв. 51)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 

10 листопада 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 01021, 
місто Київ, вул. Липська, будинок 19/7, кв. 51

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових 
загальних зборах відбудеться  

10 листопада 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин за 
місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства

– станом на 24-00 годину 06 листопада 2017 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує 

особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або 
інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповід-
ності до вимог діючого законодавства України.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЩО ВИНОСЯТьСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА».

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА».

3. Затвердження звіту комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА».

4. Затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» у зв`язку з його перетворенням в ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДВ СИСТЕМА».

5. Про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА».

6. Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕ-
МА».

7. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ДВ СИСТЕМА».

8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДВ СИСТЕМА».

9. Про обрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ДВ СИСТЕМА».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного 
проекту порядку денного: http://dvsystem.emitents.org /. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства можуть особисто або 
через представників, повноваження яких належним чином підтверджені, 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а 
в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового 
запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними 
документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій 
формі. Відповідальна особа – Голова комісії з припинення Кульченко Еду-
ард Валентинович, телефон для довідок – (044) 531 64 77.

Наглядова рада Товариства

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00152299
3. Місцезнаходження: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. Свiштовська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 64-11-85, 76-86-48
5. Електронна поштова адреса: ooo@kztv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kztv.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутно-
го капіталу

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» повiдомляє, що позачерговими загальними 
зборами Товариства (Протокол позачергових загальних зборiв 
ПрАТ «КЗТВ» вiд 04 жовтня 2017 року) прийнято рiшення про 
збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових 
внескiв. Збiльшення статутного капiталу Товариства вiдбудеться шля-
хом додаткового випуску акцiй. Вид, тип, кiлькiсть цiнних паперiв: акцiї 
простi iменнi у кiлькостi 4551476 (чотири мiльйони п’ятсот п’ятдесят 
одна тисяча чотириста сiмдесят шiсть) штук на суму 4779049,80 (чо-
тири мiльйони сiмсот сiмдесят дев’ять тисяч сорок дев’ять гривень 
80 копiйок) грн. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення (учасниками 
приватного розмiщення акцiй є акцiонери Товариства згiдно перелiку, 
складеного станом 04.10.2017 р.). Форма iснування цiнних паперiв, що 
розмiщуються: бездокументарна. Розмiр збiльшення статутного 
капiталу Товариства: 4779049,80 (чотири мiльйони сiмсот сiмдесят 
дев’ять тисяч сорок дев’ять гривень 80 копiйок) грн. Номiнальна 
вартiсть однiєї акцiї: 1,05 (одна гривня п’ять копiйок) грн. Запропоно-

вана цiна продажу: акцiї розмiщуються за ринковою вартiстю, але не 
нижче їх номiнальної вартостi. Ринкова вартiсть акцiй визначалась 
згiдно з проведеною незалежною оцiнкою майна - ринкової вартостi 
пакета акцiй ПрАТ «КЗТВ» незалежним оцiнювачем ТОВ «Бюро оцiнок», 
та становить 4,63 (чотири гривнi шiстдесят три копiйки) грн. за акцiю. 
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку 
вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 
прийняття рiшення (у вiдсотках): 391,42%. Емiтенту не вiдомо, чи 
розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета 
акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi 
вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй. Акцiонери 
користуються переважним правом на придбання акцiй додаткової 
емiсiї. Права, якi отримають iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: 
брати участь в управлiннi Товариством (через участь i голосування на 
загальних зборах особисто або через своїх представникiв); приймати 
участь в розподiлi прибутку Товариства i отримувати його частину у 
формi дивiдендiв вiдповiдно до кiлькостi акцiй, що належать їм; на 
першочергове придбання додатково випущених акцiй Товариства; 
отримувати грошовi кошти вiд реалiзацiї майна Товариства у разi його 
лiквiдацiї, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать їм; отримувати 
iнформацiю про господарську дiяльнiсть товариства та iншi права, 
визначенi чинним законодавством та статутом Товариства. Спосiб 
оплати цiнних паперiв: грошовi кошти в нацiональнiй валютi України - 
гривнi. Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання 
отриманих коштiв: для залучення додаткових коштiв на оновлення 
основних фондiв. Iнформацiя щодо намiру членiв уповноваженого 
органу Товариства придбати цiннi папери, що розмiщуються, вiдсутня. 
Додаткова емiсiя акцiй не пiде на покриття збиткiв, пов’язаних iз гос-
подарською дiяльнiстю Товариства. Конвертацiї цiнних паперiв умова-
ми приватного розмiщення не передбачено. 

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

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

2. Директор  Яворський Вячеслав Вiкторович, 05.10.2017. 

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕмЕНЧУцьКИй ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕцЮ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСьКИй ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИй 
ЗАВОД». 

2. Код за ЄДРПОУ: 04012017. 
3. Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, бу-

динок 143/2. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 529 65 31 (т/ф). 
5. Електронна поштова адреса: at52@atrep.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 04012017.infosite.com.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину. 
II. Текст повідомлення. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину - 05.10.2017, назва уповноваженого органу, що його прийняв: загальні 
збори акціонерів. Предмет правочину – Залишити в іпотеці АТ «ОЩАД-
БАНК» (Банк) нерухоме майно за Іпотечним договором № 822/31/6-3 від 
05.06.2014 р. в забезпечення виконання зобов’язань нового боржника – 
ТОВ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» перед Банком за Договором кредитної лінії 
№819/31/6 від 30.05.2014 р., у зв’язку із переведенням боргу на нового 
боржника за вказаним правочином та у зв’язку з цим укласти відповідний 
договір про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 
05.06.2014 р. в частині заміни позичальника (боржника) на ТОВ «ІМПОРТ 

ТРАНС СЕРВІС». Підтвердити дійсність договору про задоволення вимог 
іпотекодержателя, які включені до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 
05.06.2014 р., укладеного із Банком, з метою забезпечення виконання 
зобов’язань ТОВ «ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС» за Договором кредитної лінії 
№819/31/6 від 30.05.2014р. у вигляді відповідних застережень. визначити 
Голову правління – Мазурчак Олену Олександрівну уповноваженою особою 
на укладання та підписання від імені Товариства договору про внесення 
змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. із зазначенням 
права такої особи на визначення всіх умов таких правочинів на власний 
розсуд, окрім тих, які визначені в цьому рішенні (протоколі). Ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до за-
конодавства – 348578 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 178593 тис.грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
195,18. Загальна кількість голосуючих акцій – 123 044 106 шт., кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах –120 378 248 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» – 120 378 248 шт., та «проти» – 0 шт. прийняття рішення Статутом 
товариства не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину, не передбачені законодавством. 

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

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

2. Найменування посади: Голова правлiння мазурчак О.О. 05.10.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 

ТОВ «НIКА» ЛТД. Код за ЄДРПОУ 16399955.
1. Місцезнаходження 02093, Київ, Бориспiльська, 26 Ж, 

оф.6-5
2. Міжміський код, телефон та 
факс

044-2193706, 2193706

3. Електронна поштова адреса nika@a.ks.ua
4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

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

Текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

звiльнення Головного бухгалтера Плiєнко Марiї Святославiвни прийнято 
04.10.2017 року за власним бажанням, наказ за № 12-К. Паспортнi вiдомостi: 
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 
0 % вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: 2 роки.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
призначення Головного бухгалтера Дегтяр Олени Андрiївни прийнято 04.10.2017 
року згiдно наказу за № 13-К. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0 % вiд Статутного капiталу 
Товариства. Попередня посада: Заступник головного бухгалтера. Обiймала 
протягом своєї дiяльностi посади: бухгалтера, головного бухгалтера. 

Срок на який призначено: за домовленiстю сторiн.
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮНІОІЛ»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІОІЛ» (надалі ПРАТ «ЮНІ-

ОІЛ» або Товариство) повідомляє Вас, що 10 листопада 2017 року о 14.00 
годині за адресою: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд 
Галузевий, 80, актова зала, відбудуться загальні збори акціонерів Това-
риства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 10 листопада 2017 року з 13.40 год. до 13.55 год. за адресою: 
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, актова 
зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.11.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціоне-
ра (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 09 листопада 2017 року (включно) у робочі 
дні, з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 
13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, Полтавська область, м. Кре-
менчук, проїзд Галузевий, 80, ПРАТ «ЮНІОІЛ». Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів особа – Директор Гребенюк Анатолій Васильо-
вич. Телефон для довідок: +38 (067) 6310234.

10 листопада 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься 
у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://25284079.smida.gov.ua/.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 

3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що 

регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

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

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРАТ «ЮНІОІЛ» (тис. грн.)

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 12159 12344
В тому числі:
Основні засоби 3735 4036
Довгострокові фінансові інвестиції 1161 1161
Запаси 3260 3260
Сумарна дебіторська заборгованість 3342 3377
Грошові кошти та їх еквіваленти  506 509
Нерозподілений прибуток  - 77832 -67131
Власний капітал  191 191
Статутний капітал  29 29
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 89593 79170
Чистий прибуток (збиток) -10703  -27130
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

ПРАТ «ЮНІОІЛ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «мАКАРОННА фАБРИКА». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00376449. 3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142.  
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 468-50-37. 5. Електронна поштова 
адреса: jurist@kmf.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: kmf.kiev.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 02.10.2017 р.) 

відбулися зміни в складі посадових осіб емітента (пiдстава: змiна виконав-
чого органу з Правлiння на одноосiбний – Директор): Паламарчук Володимир 
Валентинович припиняє повноваження голови Правлiння - Президента. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 мiсяць. Швець Нiна 
Наумiвна припиняє повноваження Члена правлiння - Першого заступника 
Голови Правлiння - Президента. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: 2 роки 5 мiсяцiв. Швець Василь Петрович припиняє повноважен-
ня Члена правлiння - заступника Голови Правлiння - Президента . Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 5 мiсяцiв. Бiлашенко 
Марiя Йосипiвна припиняє повноваження Члена правлiння . Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 2 роки 5 мiсяцiв. Бєлушкiна Iрина 
Борисiвна припиняє повноваження Члена правлiння . Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: 2 роки 5 мiсяцiв. Слободняк Надiя Петрiвна 

припиняє повноваження Члена правлiння. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi: 2 роки 5 мiсяцiв. Коваль Вячеслав Анатолiйович при-
пиняє повноваження Члена правлiння. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 2 роки 5 мiсяцiв. Маковеєва Марiя Петрiвна припиняє 
повноваження Члена правлiння. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: 2 роки 5 мiсяцiв. Вiвсяний Юрiй Михайлович припиняє повнова-
ження Члена правлiння. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
2 роки 5 мiсяцiв. Середа Вiктор Борисович припиняє повноваження Члена 
правлiння. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 
5 мiсяцiв. Бурмiстров Анатолiй Петрович припиняє повноваження Члена 
правлiння. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 
5 мiсяцiв. Паламарчук Володимир Валентинович обраний Директором 
ПАТ «Макаронна фабрика». Строк, на який обрано особу: безстроково. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння  - 
Президент ПАТ «Макаронна фабрика»; Олiмпiйський коледж iм. I. Пiддубного, 
iнспектор вiддiлу кадрiв; ТОВ «ТД «АВIС», менеджер з продажу. Посадові 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають 
Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. Посадові 
особи акцiями емiтента не володiють. Замiсть посадових осіб – Голови та 
членів Правління нiкого не обрано.

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

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

2. Найменування посади: Директор Паламарчук Володимир Вален-
тинович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕСНА"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Ве-
лика Перспективна,10, офіс 19, відповідно до частини 5 статті 47 Закону
України "Про акціонерні товариства" та пункту 7.2.36 статуту Товариства,
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі - збори), які відбудуться 22 жовтня 2017 р. о 09.00 за
адресою: м.Кропивницький, вул.Ливарна,10, каб. 1. Реєстрація акці-
онерів (їх представників) - з 08.30 до 08.55. Для участі в зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, для представників - довіреність. Да-
та складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 17
жовтня 2017 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім

правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доціль-
ності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено
обов'язок їх укладення та підписання.

4. Про надання згоди на укладання значного правочину (правочинів)
на відчуження нерухомості.

5. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редак-
ції статуту.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними із за-
гальними зборами акціонерів, в робочі дні з 08.00 до 09.00 за адресою:
25006, м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, а також
в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстра-
ції. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні то-
вариства" та пункту 7.2.36 статуту Товариства, акціонери Товариства не
мають права вносити пропозиції до порядку денного зборів. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до порядку денного: 13743004.smida.gov.ua.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів
з документами є директор Сюр Наталія Вікторівна.

Наглядова рада

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів. Текст повідомлення: 04 жовтня 2017 року наглядовою радою
приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" прийнято
рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття за-
гальними зборами товариства рішення про виплату дивідендів - 04 жовтня
2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів - 20 жовтня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті
відповідно до рішення загальних зборів - 30 000 000 грн. з розрахунку 600
грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з 23.10.2017 року по
04.04.2018 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам на
вказаний акціонером в адресованій товариству заяві банківський рахунок
або через касу товариства за заявою акціонера. Порядок виплати дивіден-
дів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що ма-
ють право на отримання дивідендів. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством України Тимчасово вико-
нуючий обов'язки Голови правління-виконавчого директора Лісовен-
ко Олександр Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НІТОР"

(код ЄДРПОУ 14231803, місцезнаходження: Україна, 16600, Черні-
гівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" відбудуться "20" листопада
2017 року за адресою: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ні-
жин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20 (кабінет бухгалтерії на 1 по-
версі).

Початок зборів о 10 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеть-

ся з 09-00 до 09-45 год. "20" листопада 2017 року за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, склада-
ється на 24-00 годину "14" листопада 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження порядку

проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НІТОР" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обме-
женою відповідальністю "НІТОР".

5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" шляхом перетворення в Товариство
з обмеженою відповідальністю "НІТОР".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7.  Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" (надалі - Комісія), обрання персонально-
го складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обме-
женою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по ви-
конанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації
Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" в зв'язку з його припинен-
ням шляхом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" у акціонерів, які голосували
проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його пе-
ретворення.

11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випуще-
них ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІТОР", на частки у
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "НІТОР".

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІТОР".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, ак-
ціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запи-
том за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16600,
Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20, кабі-
нет бухгалтерії на 1 поверсі, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.30
до 12.00 години (а в день проведення зборів без подання письмового
запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера
обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи
або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість
(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного об-
лікового реєстру). 

Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за
порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -
ревізор Стрілець Антоніна Олексіївна. 

Телефон для довідок: (04631) 5-37-13.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.nitor.pat.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати
акціонера), а представникам акціонерів - належним чином оформлену
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та до-
кумент, що посвідчує особу представника.

Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР"

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОГРЕБИЩЕНСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄмСТВО 10537»
код ЄДРПОУ 00426354, місцезнаходження: Вінницька область, місто 

Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126, тел./факс .(04346) 2-12-40, 
електронна поштова адреса par@00426354.pat.ua, власний веб-сайт в 
мережі Інтернет – http://www. 00426354.pat.ua

1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значно-
го правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
05.10.2017 року Рішенням Наглядової ради було затверджено Договір про 
відчуження частини майна товариства: «будівля складу », розташованого 
за адресою: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницько-
го, 126/1.

2.Предмет правочину: Надати згоду на здійснення правочину по відчуженню 
частини майна Товариства: «будівля складу», розташованого за адресою: Ві-
нницька область, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126/1 (інвентарна 
справа ТОВ «Український будівельний ресурс» № 12-17-ТП від 10.08.2017 року, 
витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку за 
НВ-0506714292017 від 13.07.2017 рок) за ціною згідно незалежної оцінки майна

3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 43,6 тис. грн. з урахуванням ПДВ.

4.Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 220,9 тис.грн.

5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 19,73%

6. Результати голосування: На засіданні Наглядової ради від 
05.10.2017 року, на якому затверджувалось Рішення про укладення Дого-
вору купівлі-продажу, усі члени Наглядової ради проголосували «за» на-
дання згоди на здійснення значного правочину. 

7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акці-
онерного товариства: відсутні.

Директор Тарасюк микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе 
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕСНА"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Ве-
лика Перспективна,10, офіс 19, відповідно до частини 5 статті 47 Закону
України "Про акціонерні товариства" та пункту 7.2.36 статуту Товариства,
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі - збори), які відбудуться 22 жовтня 2017 р. о 09.00 за
адресою: м.Кропивницький, вул.Ливарна,10, каб. 1. Реєстрація акці-
онерів (їх представників) - з 08.30 до 08.55. Для участі в зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, для представників - довіреність. Да-
та складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 17
жовтня 2017 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім

правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доціль-
ності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено
обов'язок їх укладення та підписання.

4. Про надання згоди на укладання значного правочину (правочинів)
на відчуження нерухомості.

5. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редак-
ції статуту.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними із за-
гальними зборами акціонерів, в робочі дні з 08.00 до 09.00 за адресою:
25006, м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, а також
в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстра-
ції. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні то-
вариства" та пункту 7.2.36 статуту Товариства, акціонери Товариства не
мають права вносити пропозиції до порядку денного зборів. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до порядку денного: 13743004.smida.gov.ua.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів
з документами є директор Сюр Наталія Вікторівна.

Наглядова рада

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів. Текст повідомлення: 04 жовтня 2017 року наглядовою радою
приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" прийнято
рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття за-
гальними зборами товариства рішення про виплату дивідендів - 04 жовтня
2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів - 20 жовтня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті
відповідно до рішення загальних зборів - 30 000 000 грн. з розрахунку 600
грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з 23.10.2017 року по
04.04.2018 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам на
вказаний акціонером в адресованій товариству заяві банківський рахунок
або через касу товариства за заявою акціонера. Порядок виплати дивіден-
дів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що ма-
ють право на отримання дивідендів. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством України Тимчасово вико-
нуючий обов'язки Голови правління-виконавчого директора Лісовен-
ко Олександр Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НІТОР"

(код ЄДРПОУ 14231803, місцезнаходження: Україна, 16600, Черні-
гівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" відбудуться "20" листопада
2017 року за адресою: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ні-
жин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20 (кабінет бухгалтерії на 1 по-
версі).

Початок зборів о 10 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеть-

ся з 09-00 до 09-45 год. "20" листопада 2017 року за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, склада-
ється на 24-00 годину "14" листопада 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження порядку

проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НІТОР" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обме-
женою відповідальністю "НІТОР".

5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" шляхом перетворення в Товариство
з обмеженою відповідальністю "НІТОР".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7.  Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" (надалі - Комісія), обрання персонально-
го складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обме-
женою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по ви-
конанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації
Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" в зв'язку з його припинен-
ням шляхом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" у акціонерів, які голосували
проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його пе-
ретворення.

11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випуще-
них ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІТОР", на частки у
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "НІТОР".

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІТОР".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, ак-
ціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запи-
том за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16600,
Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20, кабі-
нет бухгалтерії на 1 поверсі, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.30
до 12.00 години (а в день проведення зборів без подання письмового
запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера
обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи
або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість
(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного об-
лікового реєстру). 

Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за
порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -
ревізор Стрілець Антоніна Олексіївна. 

Телефон для довідок: (04631) 5-37-13.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.nitor.pat.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати
акціонера), а представникам акціонерів - належним чином оформлену
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та до-
кумент, що посвідчує особу представника.

Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕСНА"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Ве-
лика Перспективна,10, офіс 19, відповідно до частини 5 статті 47 Закону
України "Про акціонерні товариства" та пункту 7.2.36 статуту Товариства,
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства (надалі - збори), які відбудуться 22 жовтня 2017 р. о 09.00 за
адресою: м.Кропивницький, вул.Ливарна,10, каб. 1. Реєстрація акці-
онерів (їх представників) - з 08.30 до 08.55. Для участі в зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт, для представників - довіреність. Да-
та складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 17
жовтня 2017 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім

правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доціль-
ності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено
обов'язок їх укладення та підписання.

4. Про надання згоди на укладання значного правочину (правочинів)
на відчуження нерухомості.

5. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редак-
ції статуту.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними із за-
гальними зборами акціонерів, в робочі дні з 08.00 до 09.00 за адресою:
25006, м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, а також
в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстра-
ції. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні то-
вариства" та пункту 7.2.36 статуту Товариства, акціонери Товариства не
мають права вносити пропозиції до порядку денного зборів. Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до порядку денного: 13743004.smida.gov.ua.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів
з документами є директор Сюр Наталія Вікторівна.

Наглядова рада

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів. Текст повідомлення: 04 жовтня 2017 року наглядовою радою
приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" прийнято
рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття за-
гальними зборами товариства рішення про виплату дивідендів - 04 жовтня
2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів - 20 жовтня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті
відповідно до рішення загальних зборів - 30 000 000 грн. з розрахунку 600
грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з 23.10.2017 року по
04.04.2018 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам на
вказаний акціонером в адресованій товариству заяві банківський рахунок
або через касу товариства за заявою акціонера. Порядок виплати дивіден-
дів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що ма-
ють право на отримання дивідендів. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством України Тимчасово вико-
нуючий обов'язки Голови правління-виконавчого директора Лісовен-
ко Олександр Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НІТОР"

(код ЄДРПОУ 14231803, місцезнаходження: Україна, 16600, Черні-
гівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" відбудуться "20" листопада
2017 року за адресою: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ні-
жин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20 (кабінет бухгалтерії на 1 по-
версі).

Початок зборів о 10 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеть-

ся з 09-00 до 09-45 год. "20" листопада 2017 року за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, склада-
ється на 24-00 годину "14" листопада 2017  р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження порядку

проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на

загальних зборах.
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НІТОР" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обме-
женою відповідальністю "НІТОР".

5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" шляхом перетворення в Товариство
з обмеженою відповідальністю "НІТОР".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7.  Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" (надалі - Комісія), обрання персонально-
го складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обме-
женою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по ви-
конанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації
Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" в зв'язку з його припинен-
ням шляхом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної
комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" у акціонерів, які голосували
проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його пе-
ретворення.

11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випуще-
них ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІТОР", на частки у
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "НІТОР".

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "НІТОР".

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, ак-
ціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запи-
том за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16600,
Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 20, кабі-
нет бухгалтерії на 1 поверсі, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.30
до 12.00 години (а в день проведення зборів без подання письмового
запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера
обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи
або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість
(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного об-
лікового реєстру). 

Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за
порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами -
ревізор Стрілець Антоніна Олексіївна. 

Телефон для довідок: (04631) 5-37-13.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
www.nitor.pat.ua.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР" повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати
акціонера), а представникам акціонерів - належним чином оформлену
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та до-
кумент, що посвідчує особу представника.

Наглядова рада 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІТОР"

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м.
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє, що позачергові
загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 07 листопада 2017 ро-
ку о 13:00 год. за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський,
буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - на 24 годину 01 листопада 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах буде здійснюватися 07 листопада 2017 року з 12.00  до
12.45 за місцем проведення зборів.  

Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам (акціоне-
рам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати
документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юри-
дичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку юридичної
особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності,
для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, офор-
млену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

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

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів
та голови лічильної комісії. 

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, голосування  з питань порядку ден-
ного та підсумків голосування на позачергових загальних зборах.

4. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

5. Про встановлення кількісного складу членів  Наглядової ради Това-
риства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з Ревізором Товариства.

10. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій
редакції.

11. Затвердження положення про Ревізора Товариства в новій редакції.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно

питань порядку денного та надати письмові пропозиції у робочі дні з 14:00
год. до 17:00 год. за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський,
буд. 1, кімн. 9, а в день проведення позачергових загальних зборів - за
місцем їх проведення. Контактна особа - Малютін Володимир Василь-
ович. Крім того, за цією ж адресою акціонери товариства можуть у пись-
мовій формі внести пропозиції щоФдо порядку денного позачергових за-
гальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  позачерго-
вих загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства -
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: khtm.inf.ua. 

Телефон для довідок: (056) 732-40-20.  
Виконавчий орган Товариства - Директор

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Дата вчинення дії: 04.10.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНТИТУТ
РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, б. 271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00; (067) 572-05-69
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м. Харкiв, вул.Акаде-
мiка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

04.10.2017 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №
28-к від 04.10.2017 р.) з посади Головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ"
звільнено Кубрак Олену Миколаївну на підставі наданої заяви про звіль-
нення за власним бажанням.

Кубрак О.М. обіймала посаду Головного бухгалтера з 01.04.2015 р. по
04.10.2017 р. 

Кубрак О.М. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ"
не володіє. 

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не
було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізич-
ну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Кон-
ституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). 

Кубрак О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. 

Замість Кубрак О.М. на посаду Головного бухгалтера нікого не призна-
чено.

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

Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович
04.10.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м.
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє, що позачергові
загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 07 листопада 2017 ро-
ку о 13:00 год. за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський,
буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - на 24 годину 01 листопада 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах буде здійснюватися 07 листопада 2017 року з 12.00  до
12.45 за місцем проведення зборів.  

Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам (акціоне-
рам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати
документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юри-
дичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку юридичної
особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності,
для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, офор-
млену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

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

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів
та голови лічильної комісії. 

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, голосування  з питань порядку ден-
ного та підсумків голосування на позачергових загальних зборах.

4. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го-
лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.

5. Про встановлення кількісного складу членів  Наглядової ради Това-
риства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметь-

ся з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з Ревізором Товариства.

10. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій
редакції.

11. Затвердження положення про Ревізора Товариства в новій редакції.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно

питань порядку денного та надати письмові пропозиції у робочі дні з 14:00
год. до 17:00 год. за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський,
буд. 1, кімн. 9, а в день проведення позачергових загальних зборів - за
місцем їх проведення. Контактна особа - Малютін Володимир Василь-
ович. Крім того, за цією ж адресою акціонери товариства можуть у пись-
мовій формі внести пропозиції щоФдо порядку денного позачергових за-
гальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  позачерго-
вих загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства -
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення. 

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: khtm.inf.ua. 

Телефон для довідок: (056) 732-40-20.  
Виконавчий орган Товариства - Директор

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Дата вчинення дії: 04.10.17.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ІНТИТУТ
РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код за ЄДРПОУ: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, б. 271
Міжміський код, телефон та факс: (057) 738-32-00; (067) 572-05-69
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.niiri.com.ua
Текст повідомлення 

Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-
отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м. Харкiв, вул.Акаде-
мiка Павлова, б.271; код за ЄДРПОУ: 14309534) повідомляє:

04.10.2017 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

за рішенням Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №
28-к від 04.10.2017 р.) з посади Головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ"
звільнено Кубрак Олену Миколаївну на підставі наданої заяви про звіль-
нення за власним бажанням.

Кубрак О.М. обіймала посаду Головного бухгалтера з 01.04.2015 р. по
04.10.2017 р. 

Кубрак О.М. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ"
не володіє. 

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не
було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізич-
ну особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Кон-
ституції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію"). 

Кубрак О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. 

Замість Кубрак О.М. на посаду Головного бухгалтера нікого не призна-
чено.

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

Голова правлiння-директор Верещак Олександр Петрович
04.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 

ПРАТ ПО РОЗРОБцI I ВИГОТОВЛЕННЮ ЗАСОБIВ 
мЕХАНIЗАцIЇ БУДIВНИцТВА «мЕХБУД».  

Код за ЄДРПОУ 05418038
1. Місцезнаходження 03142, м. Київ, Академiка Крим-

ського, б.4/а
2. Міжміський код, телефон та факс 044-424-70-07
3. Адреса сторінки в мережі Інтер нет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

Текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi немає. Рiшення прийнято 

03.10.2017 р. на позачергових загальних зборах товариства (кворум 87,115%), про-
токол № 2/2017. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, 
який видав): СН 88974611, виданий Ленiнградським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi 
11.08.1998р. Посадова особа володiє 0,0% вiд СК ПрАТ. Перебувала на посадi 5 м.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №190, 6 жовтня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17190
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
05.10.2017 р. 

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 "КРИВО-
РIЗьКА ТЕПЛОцЕНТРАЛь"

2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 Кривий Рiг Електрична 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056-499-96-69 056-499-96-77

5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.tec.dp.ua

7. Вид особливої інформації Зміна посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу №1529 вiд 05.10.2017 року Фонду державного майна 

України «Про деякi питання щодо публiчного акцiонерного товариства 
«Криворiзька теплоцентраль» обрати членом Наглядової ради 
ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiвну, голов-
ного спецiалiста Фонду.

Вiдповiдно до наказу №1529 вiд 05.10.2017 року Фонду державного майна 
України «Про деякi питання щодо публiчного акцiонерного товариства 

«Криворiзька теплоцентраль» обрати членом Наглядової ради ПАТ «Криворiзька 
теплоцентраль» Зюсь Тетяну Iванiвну, головного спецiалiста Фонду.

Вiдповiдно до наказу №1529 вiд 05.10.2017 року Фонду державного 
майна України «Про деякi питання щодо публiчного акцiонерного товариства 
«Криворiзька теплоцентраль» обрати членом Наглядової ради 
ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» Стрельнiкова Павла Олександровича, 
головного спецiалiста Фонду.

Вiдповiдно до наказу №1529 вiд 05.10.2017 року Фонду державного 
майна України «Про деякi питання щодо публiчного акцiонерного товариства 
«Криворiзька теплоцентраль» обрати членом Наглядової ради 
ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» Баранюка Олександра Мирославовича, 
головного спецiалiста Фонду.

Вiдповiдно до наказу №1529 вiд 05.10.2017 року Фонду державного 
майна України «Про деякi питання щодо публiчного акцiонерного товариства 
«Криворiзька теплоцентраль» обрати членом Наглядової ради 
ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» Кузуб Тетяну Олександрiвну, головного 
спецiалiста Фонду.

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 Мироненко Костянтин Олександрович
Виконуючий обов'язки 
генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.10.05
(дата)

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АТ «НАУКОВО-РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ» 15
2. ПРАТ ВЕСНА 14
3. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 
8

4. ПРАТ ДВ СИСТЕМА 11
5. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ
9

6. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 9
7. ПАТ ЖОРНИЩЕ 11
8. ЗАВІНОВСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ  

(ПРАТ «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД»)
8

9. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 10
10. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ 
3

11. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД 12
12. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 15
13. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО  

ВУГЛЕЦЮ
12

14. ПАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 16
15. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО 10
16. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 13
17. ПРАТ МЕХБУД 15
18. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 3

19. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 3
20. ТОВ НІКА ЛТД 12
21. ПРАТ НІТОР 14
22. ПРАТ ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВО-ПОБУТОВА 

ФІРМА «ЗАКАРПАТМЕБЛІ»
11

23. ПРАТ ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ АТП 10537 14
24. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 2
25. ПАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 4
26. ПАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 5
27. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ПРОГРЕС - ПЛЮС»

6

28. ПРАТ ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ» 9
29. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 15
30. ПРАТ ФІТОФАРМ 4
31. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«РОСІЯ» 
8

32. ТОВ ЦЕНТРОБІЙ 2
33. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 4
34. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 6
35. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 6
36. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 7
37. ПРАТ ЮНІОІЛ 13


