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

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік 
з виправленними помилками

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПублІчне акцІОнеРне 
тОваРиствО «кРеменчуцький завОд дОРОжнІх 
машин», 05762565, пр.Свободи,4 (вул.60 рокiв Жовтня, 4), м.Кремен-
чук, Полтавська, 39600, (0536) 74-33-92

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.11.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kredmash.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора  - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори 
30.03.2016, чергові

Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2015 році та основні напрямки його діяльності у 2016 році.
3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення 

питання про виплату дивідендів за 2015 рік.
6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання по-
вноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його дер-
жавної реєстрації.

7.Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства.

8.Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
9.Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
10.Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Това-

риства.
По всім питанням порядку денного були прийняті позитивні рішення.
Пропозиції до порядку денного не подавались.
27.03.2015, чергові

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2014 році та основні напрямки його діяльності у 2015 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення 

питання про виплату дивідендів за 2014 рік.
По всім питанням порядку денного були прийняті позитивні рішення.
Пропозиції до порядку денного не подавались.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

7517818 0 6834380 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

22 0 20 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 6834380 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

06.04.2016 06.04.2015

Дата виплати дивіден-
дів

20.04.2016 21.05.2015

Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів 
- 30.03.2016 р. загальними зборами акціонерів.
Дата початку виплати дивідендів (за звітний 
період) - 20.04.2016 р..

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 313963 309486
Основні засоби (за залишковою вартістю) 73797 75528
Довгострокові фінансові інвестиції 7700 4212
Запаси 101047 100804
Сумарна дебіторська заборгованість 54741 53134
Грошові кошти та їх еквіваленти 72428 69597
Власний капітал 279870 257803
Статутний капітал 8543 8543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 29010 50863
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 510 611
Поточні зобов'язання і забезпечення 33583 51072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 84,8738 148,8445
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

84,8738 148,8445

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341719 341719

Викуп цінних паперів власних випусків протягом звітного періоду не від-
бувався.

Голова правлiння –
Генеральний директор  тверезий О. в.
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Повідомлення про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
«ФастІвське швейне ПІдПРиємствО 

«кОзак»
(код єдРПОу 00309387)

місцезнаходження: 08500, україна, київська обл, м. Фастів, вул. Іва-
на мазепи, 6 повідомляє про проведення позачергових Загальних збори 
акціонерів Товариства, які скликаються відповідно до вимог абзацу пер-
шого частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». 

1. Дата, час та місце проведення позачергових Загальних зборів: 
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 20 грудня 

2016р 
Час початку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

09  година 00 хвилин
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 08500, 

україна, київська обл., м. Фастів, вул. Івана мазепи,6 четвертий по-
верх, приймальня №1.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах

Реєстрація акціонерів відбудеться в день та за місцем проведення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів

Час початку реєстраціїї акціонерів 08 година 15 хвилин 
Час закінчення реєстрації акціонерів 08 година 55 хвилин
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах - 24 година 00 хвилин 14 грудня 2016 року
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам мати при собі документ, 

що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує 
особу і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

4. Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Приведення Статуту Приватного акціонерного товариства «Фастів-

ське швейне підприємство «Козак» відповідно до норм Закону України 
«Про акціонерні товариства» шляхом внесення відповідних змін. Затвер-
дження Статуту Приватного акціонерного товариства «Фастівське швейне 
підприємство «Козак» в новій редакції. 

5. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій ре-
дакції та призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведен-
ня державної реєстрації нової редакції Статуту.

6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Фастівське швейне підприємство «Козак» 
у відповідності із Статутом Приватного акціонерного товариства «Фастів-
ське швейне підприємство «Козак» (новою редакцією).

7. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного това-
риства «Фастівське швейне підприємство «Козак»» шляхом перетворення 
(реорганізації) в Товариство з додатковою відповідальністю «Фастівське 
швейне підприємство «Козак»

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

9. Про припинення повноважень виконавчого органу – директора При-
ватного акціонерного товариства «Фастівське швейне підприємства «Ко-
зак»

10. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Приватного 
акціонерного товариства «Фастівське швейне підприємства «Козак» та 
голови комісії, визначення її повноважень.

11. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Приватного акціо-
нерного товариства «Фастівське швейне підприємства «Козак» на частки 
в статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника.

12. Встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог 
до юридичної особи, що припиняється.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням товари-
ства за адресою: 08500, Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Івана Ма-
зепи, 6, четвертий поверх, бухгалтерія, кімната №1, в робочі дні з 14.00 до 
17.00, в день проведення зборів - у місці проведення зборів. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів: головний бухгалтер Журавель Л.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: kozak.pat.ua 

довідки за телефоном: (04565) 6-21-16.
наглядова рада

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО 
«закаРПатнеРудПРОм»

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

1.Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «За-
карпатнерудпром».

2.Організаційно правова форма: публічне акціонерне товариство.
3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
4.Місцезнаходження : 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський 

район, Закарпатська область.
5.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448409.
6.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб Товариства.
2.текст повідомлення:

Рiшенням наглядової ради ПАТ «Закарпатнерудпром» (протокол №9 
вiд 24.11.2016р.):

- звільнено з 24.11.2016р. за згодою сторін на підставі поданої заяви 
виконуючого обов’язки голови правління ПАТ «Закарпатнерудпром» Гає-
вого Андрія Юрійовича(паспорт серiя СС, №644278, виданий Коломий-
ським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 03.10.1998р. ). Част-
кою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував три дні. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- призначено з 25.11.2016р. на строк 6 місяців виконуючого обов’язки 
голови правління ПАТ «Закарпатнерудпром» Магаля Василя 
Миколаовича(паспорт серiя СС, №779739, виданий Івано-Франківским 
МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi 29.05.1999р. ). Часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. До призначення останні 5 років займав посади: 
директора філії ПКНК «Нерудник« ПАТ «Івано-Франківськцемент», голови 
правління ПАТ «Закарпатнерудпром», заступника директора з зовнішньо-
економічної діяльності ПАТ «Івано-Франківськцемент».

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

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

в. о. голови правління  магаль в. м.

шановний акціонере!
Наглядова рада ПублІчнОГО акцІОнеРнОГО тОваРи-

ства «укРІнкОм» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888, 
місцезнаходження: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А,повідомляє 
Вам, що на підставі п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 
прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі – Збори).Збори відбудуться 16 грудня 2016 року о 16.00 
годині за адресою: м. сєвєродонецьк, вул. сметаніна, буд. 3-а.Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
12 грудня 2016 року.Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у збо-
рах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення 
зборів з 15.30 до 15.55.Для реєстрації акціонера (його представника) для 
участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу 
(паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідче-
ну у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних 
осіб  – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Про затвердження Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції.
5. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання 

Статуту ПАТ «УКРІНКОМ».
6. Про призначення уповноваженої особи Товариства на проведення 

державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПАТ  «УКРІН-
КОМ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 7. Про затвердження «Положен-
ня про Наглядову раду ПАТ «УКРІНКОМ».

8. Про підтвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними 
зборами акціонерів Товариства з 13.07.2016 р.

Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами сто-
совно питань порядку денного звертатись за адресою: 01030, м. Київ, 
вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, оф. 101 у робочі дні з 10.00 до 13.00. 
Відповідальна особа – секретар Правління Товариства, контактний 
телефон +38(068)079-01-53.Адреса власного веб-сайту на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до порядку денного загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua

наглядова рада товариства.
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

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

звІт 
про результати розміщення облігацій

ПРиватнОГО акцІОнеРнОГО 
тОваРиства «ФаРмацевтична ФІРма 

«даРницЯ», 
код за єдРПОу 00481212 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 50/2/2015-Т.
Дата реєстрації «05» червня 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
01.01.2016
2. Дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

31.12.2016

фактична 10.11.2016
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

100 000 (сто тисяч) штук

фактично розміщених 100 000 (сто тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн

100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень

фактично розміщених, грн 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень

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

157 909 000,00 грн. (сто 
п`ятдесят сім мільйонів 
дев`ятсот дев`ять тисяч грн 
00 коп.)

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
______________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента:
Генеральний 
директор
ПрАТ «Фармацевтич-
на фірма «Дарниця» 

(посада)
___________ 

(підпис)
Діденко С.В. 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера:
Заступник голови 
правління - Директор 
казначейства та 
ринків капіталу 
ПАТ «УкрСиббанк» 

(посада)
___________ 

(підпис)
Цапенко Д.О. 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

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

М.П.

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

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

звІт 
про результати розміщення облігацій

ПРиватнОГО акцІОнеРнОГО 
тОваРиства «ФаРмацевтична ФІРма 

«даРницЯ», 
код за єдРПОу 00481212 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 51/2/2015-Т.
Дата реєстрації «05» червня 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
01.01.2016
2. Дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

31.12.2016

фактична 11.11.2016
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

100 000 (сто тисяч) штук

фактично розміщених 100 000 (сто тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн

100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень

фактично розміщених, грн 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень

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

157 984 000,00 грн. (сто 
п`ятдесят сім мільйонів 
дев`ятсот вісімдесят чотири 
тисячі грн 00 коп.).

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

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

Від емітента:
Генеральний 
директор
ПрАТ «Фармацевтич-
на фірма «Дарниця» 

(посада)
___________ 

(підпис)
Діденко С.В. 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера:
Заступник голови 
правління - Директор 
казначейства та 
ринків капіталу 
ПАТ «УкрСиббанк» 

(посада)
___________ 

(підпис)
Цапенко Д.О. 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

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

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

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

звІт 
про результати розміщення облігацій

ПРиватнОГО акцІОнеРнОГО 
тОваРиства «ФаРмацевтична ФІРма 

«даРницЯ», 
код за єдРПОу 00481212 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 52/2/2015-Т.
Дата реєстрації «05» червня 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
01.01.2016
2. Дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

31.12.2016

фактична 14.11.2016
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

100 000 (сто тисяч) штук

фактично розміщених 100 000 (сто тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн

100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень

фактично розміщених, грн 100 000 000 (сто мільйонів) 
гривень

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

158 210 000,00 грн. (сто 
п`ятдесят вісім мільйонів 
двісті десять тисяч грн 
00 коп.).

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

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

Від емітента:
Генеральний 
директор
ПрАТ «Фармацевтич-
на фірма «Дарниця» 

(посада)
___________ 

(підпис)
Діденко С.В. 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера:
Заступник голови 
правління - Директор 
казначейства та 
ринків капіталу 
ПАТ «УкрСиббанк» 

(посада)
___________ 

(підпис)
Цапенко Д.О. 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

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

М.П.

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
«ІнГулецький ГІРничО-

збаГачувальний кОмбІнат»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00190905)
ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 

«ІнГулецький ГІРничО-збаГачувальний кОмбІнат» 
(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00190905; місцезнаходження: вул. Рудна, б. 47, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50064) повідомляє

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «22» грудня 

2016 року об 11.00 годині.
Місце проведення позачергових Загальних зборів: 50064, м. кривий 

Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПРат «ІнГзк», зал для глядачів.
Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 

«22» грудня 2016 року о 09.00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 

«22» грудня 2016 року о 10.45 годині.
Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 50064, 

м. кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПРат «ІнГзк», танцю-
вальний зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів - «16» грудня 2016 року станом на 
24-00 годину.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування (порядок денний) 

разом з проектом рішень:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяль-

ності Товариства у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку То-
вариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату 
дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями То-
вариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати диві-
дендів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Руд-
на, 47, ПРАТ «ІнГЗК», бюро з управління корпоративними правами юри-
дичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід окремий), з поне-
ділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових 
днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведен-
ня. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що по-
свідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтвер-
джує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Генеральний директор Товариства Герасимчук Олександр Ми-
колайович.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розді-
лу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цін-
них паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депози-
тарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка 
в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на 
цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня 
набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депози-
тарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні 
папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та 
при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо враху-
вання цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитар-
ного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (056) 407-60-70.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄ-

СТРАЦІЙНЕ БЮРО»: (056) 401-15-59.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: https://ingok.metinvestholding.com/ru

Генеральний директор ПРат «ІнГзк»  Герасимчук О.м.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцiОнеРне 

тОваРиствО «ПентоПак»
2. Код за ЄДРПОУ: 20620489
3. Місцезнаходження: 08300, Київська обл., мiсто Бориспiль, вулиця 

Броварська, будинок 5
4. Міжміський код та телефон, факс: 044 281 24 16, 04595 6 45 08
5. Електронна поштова адреса: factory@pentopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.pentopak.com 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рiшенням Єдиного акцiонера ПрАТ «ПентоПак» вiд 28.11.2016 р. 
№  36 Перепльотчiков Iгор Дмитрович обраний до складу Наглядової ради 
ПрАТ «ПентоПак». Є представником компанiї Costeram Holdings Limited, 
яка є акцiонером ПрАТ «ПентоПак» та володiє 48000 простих iменних акцiй 
ПрАТ «ПентоПак», що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй ПрАТ «ПентоПак». Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: В перiод з 06.08.2012 р. по цей час 
працює Генеральним директором ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак». Часткою в ста-
тутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» не володiє. Непогашених судимостей 
за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. 
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав.

2. Рiшенням Єдиного акцiонера ПрАТ «ПентоПак» вiд 28.11.2016 р. 
№  36 Лонiчкiна Наталiя Валентинiвна обрана до складу Наглядової ради 
ПрАТ «ПентоПак». Є представником компанiї Costeram Holdings Limited, 
яка є акцiонером ПрАТ «ПентоПак» та володiє 48000 простих iменних акцiй 
ПрАТ «ПентоПак», що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй ПрАТ «ПентоПак». Строк на який обрано: 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: В перiод з 
2011  р. по цей час працює директором по фiнансам, економiцi та 
контроллiнгу ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак». Часткою в статутному капiталi 
ПрАТ  «ПентоПак» не володiє. Непогашених судимостей за посадовi зло-
чини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Згоди на роз-
криття iнформацiї про паспортнi данi не надала.

3. Рiшенням Єдиного акцiонера ПрАТ «ПентоПак» вiд 28.11.2016 р. 
№ 36 Гущин Микола Геннадiйович обраний до складу Наглядової ради 
ПрАТ «ПентоПак». Є представником компанiї Costeram Holdings Limited, 

яка є акцiонером ПрАТ «ПентоПак» та володiє 48000 простих iменних 
акцiй ПрАТ «ПентоПак», що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосу-
ючих акцiй ПрАТ «ПентоПак». Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: В перiод з 2006 р. по 2012 р. 
працював Директором фiлiї ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак» у м. Санкт-
Петербург, з 2012 р. по цей час працює директором ДП «Атлантiс-Пак 
Україна». Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» не володiє. 
Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з 
корисними намiрами, немає. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi 
данi не надав.

4. Рiшенням Єдиного акцiонера ПрАТ «ПентоПак» вiд 28.11.2016 р. 
№  36 Щербак Олена Миколаївна обрана до складу Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ  «ПентоПак». Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» не 
володiє. Строк на який обрано: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом 
останнiх п`яти рокiв: В перiод з 2011 р. по цей час працює начальником 
планово-економiчного вiддiлу ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак». Непогашених су-
димостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, 
немає. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала.

5. Рiшенням Єдиного акцiонера ПрАТ «ПентоПак» вiд 28.11.2016 р. № 36 
Попов Олексiй Миколайович обраний до складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Пен-
тоПак». Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» не володiє. Строк на 
який обрано: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: В 
перiод з 2010 р. по цей час працює начальником вiддiлу перевiрки фiнансового 
облiку та звiтностi ТОВ «Група АГРОКОМ». Непогашених судимостей за 
посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Згоди 
на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав.

6. Рiшенням Єдиного акцiонера ПрАТ «ПентоПак» вiд 28.11.2016 р. 
№  36 Щербаков Леонiд Константинович обраний до складу Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «ПентоПак». Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» 
не володiє. Строк на який обрано: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймав протя-
гом останнiх п`яти рокiв: В перiод з 2011 р. по цей час працює заступником 
головного бухгалтера ТОВ ВКФ «Атлантiс-Пак». Непогашених судимостей 
за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. 
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав.

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

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

2. Генеральний директор 
Прат «ПентоПак» ______________  с.в. снєжко 
 підпис, печатка
 29 листопада 2016

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

емітента
І. загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «По-
бут»; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03058112; 3. Місцезнаходження: Черні-
вецька обл., Новоселицький р-н, 60300, м. Новоселиця, вул. Центральна, 
буд. 88; 4. Міжміський код, телефон та факс: (03733) 2-19-27; 5. Електронна 
поштова адреса: pobut@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-pobut; 7. Вид особливої інфор-
мації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
На пiдставi наказу голови правлiння вiд 28.11.2016р. №11 у складі по-

садових осіб емітента відбулися зміни. Звiльнено з посади головного бух-

галтера за власним бажанням Iванову Марiю Тодорiвну з 28.11.2016р. На 
посадi перебувала з 28.07.1997р. Обiймає посаду заступника голови 
правлiння. Призначено на посаду головного бухгалтера (за сумiсництвом) 
з 29.11.2016р. Попович Жанну Мiрчовну. На посаду призначено безстроко-
во. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ «Буковина-
Енергоресурс», ФГ «Власта Люкс», ТОВ «Вiтадор» – бухгалтер; ПрАТ «Аг-
роспецмонтаж»- головний бухгалтер. Посадові особи непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають, частками в статут-
ному капіталі емітента не володіють, згоди на розкриття паспортних даних 
не надали.

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

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

2. Голова правління О.в.чокой. 29.11.2016р.

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
«ПОбут»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №229, 30 листопада 2016 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ  КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД"
Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного

права на придбання простих іменних акцій додаткового випуску
шляхом приватного розміщення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392,
місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, теле-
фон/факс 0562-31-04-38, повідомляє, що на позачергових загальних збо-
рах акціонерів (протокол від 18.11.2016 №30) затверджене рішення про
збільшення статутного капіталу на 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів)
гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додатково-
го випуску в бездокументарній формі існування у кількості 45 000 (сорок
п'ять тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за
рахунок додаткових внесків. Власники простих акцій отримують всі права,
визначені законодавством України. 

Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу
банку на дату прийняття рішення про розміщення акцій 155 000 000,00 гри-
вень. 

Особам, що є акціонерами банку станом на 18.11.2016 дату прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу, надається переважне право
придбавати розміщувані банком прості акції пропорційно частці належних
їм простих акцій у загальній кількості акцій. 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають
в банк в строк з 20.01.2017 по 20.02.2017 письмові заяви про придбання ак-
цій. Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим
представником та скріплена печаткою (у разі наявності відповідної печатки).  

З 20.01.2017 по 20.02.2017 акціонери перераховують кошти в наці-
ональній валюті в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, які ними бу-
дуть придбані. 

Грошові кошти за акції перераховуються на рахунок: одержувач ПАТ
"АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в  ПАТ "АКБ "КОНКОРД",
МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392.

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання ак-
цій та перерахованих коштів у сумі вартості акцій, голова правління банку
видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відповідної
кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних кош-
тів банком, але не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу ук-
ладання договорів з першими власниками.

Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реаліза-
ції свого переважного права на придбання акцій умовами приватного розмі-
щення акцій не вимагається. У разі не подання акціонером заяви на прид-
бання акцій у встановлений строк реалізації переважного права, це вважа-
ється відмовою акціонера від використання свого переважного права.

Укладання договорів з першими власниками проходить у два етапи в
приміщенні банку за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, площа Троїцька,
буд. 2, 3 поверх, кімната 304 з 10 до 17 години.    

Перший етап триває з 27.02.2017 по 03.03.2017 включно.
Другий етап  триває з 07.03.2017 по 10.03.2017 включно.  
Договори укладаються з першими власниками, які станом на 18.11.2016

є акціонерами банку.
На першому етапі з акціонером, який під час реалізації переважного

права подав заяву про придбання акцій та перерахував відповідні кошти,
укладається договір купівлі-продажу акцій.

На другому етапі укладаються договори з першими власниками на
придбання акцій, що залишилися нереалізованими після першого етапу ук-
ладання договорів з першими власниками. Інші інвестори участі в розмі-
щені акцій не приймають. Протягом строку другого етапу акціонерами по-
дається заява, на підставі заяви укладається договір купівлі-продажу акцій
в порядку черговості подачі заяв.

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних грошових коштів в наці-
ональній валюті, шляхом перерахування коштів у розмірі 100 відсотків вар-
тості акцій, згідно договорів, укладених на другому етапі не пізніше дня, що
передує дню затвердження наглядовою радою банку результатів приват-
ного розміщення акцій. Голова правління банку в підтвердження оплати за

акції видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відпо-
відної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання грошових
коштів банком.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства станом
на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідом-
лення про скликання загальних зборів до порядку денного яких включено
питання про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщен-
ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Ціна розміщення акцій
- 1 000,00 гривень, що дорівнює номінальній та ринковій вартості акцій.
Ринкова ціна однієї простої іменної акції банку склалася за результатами
проведеної оцінки ТОВ "МЕГАЛІТ - ЕКСПЕРТ", згідно звіту про оцінку від
10.10.2016 та затверджена рішенням наглядової ради банку (протокол від
21.10.2016 про затвердження ринкової вартості акцій).

Якщо на запланований обсяг акцій достроково укладено договори з
першими власниками та повністю оплачено, наглядова рада банку прий-
має рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими
власниками, затверджує результати укладання договорів з першими влас-
никами, затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про
результати приватного розміщення акцій. 

У разі, якщо укладання договорів з першими власниками здійснено не
в повному запланованому обсязі, наглядова рада банку затверджує ре-
зультати укладання договорів з першими власниками, результати розмі-
щення акцій  та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактич-
ному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.

Наглядова рада банку протягом 5 робочих днів після прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій персонально повідомляє акціонерів
про відмову від розміщення акцій, зупиняє розміщення акцій (якщо відпо-
відне рішення прийнято до завершення їх розміщення) та повертає пер-
шим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний раху-
нок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календар-
них днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення.

У разі незатвердження результатів розміщення акцій наглядовою ра-
дою банку протягом 60 днів з дня завершення розміщення акцій, голова
правління банку персонально повідомляє про відмову від розміщення ак-
цій перших власників акцій протягом 5 робочих днів, повертає першим
власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, заз-
начений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з
дня закінчення строку для затвердження результатів розміщення акцій.

Наглядова рада банку призначена уповноваженим органом з наданням
їй повноважень щодо: зміни дати початку та закінчення укладання догово-
рів з першими власниками; унесення змін до проспекту емісії акцій; прий-
няття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими
власниками (у разі, якщо достроково на запланований обсяг акцій укладе-
но договорів з першими власниками та повністю оплачено); затвердження
результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження ре-
зультатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного
розміщення  акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення ак-
цій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством
строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу бан-
ку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рі-
шення про відмову від розміщення акцій.

Голова правління призначений уповноваженою особою банку з надан-
ням йому повноважень щодо: письмового повідомлення кожного акціоне-
ра, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій,
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про
це в офіційному друкованому органі; проводити дії щодо забезпечення ре-
алізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосов-
но яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпе-
чення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення
обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати
здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та ста-
туту банку.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» (код за ЄДРПОУ 14310661), 
Місцезнаходження-04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10.Телефон 
(факс)-(044) 481-36-94, Електронна поштова адреса- 
test_center@spektrum-t.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет-
http://www.spektrum-t.com.ua

Вид особливої інформації-відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 29.11.16р., в зв'язку з закiнченням 

термiну повноважень, переобраний термiном на 5 рокiв директор Васильєв 
Володимир Леонiдович, розмiр пакету акцiй 2,227 %, термiн перебування на 
посадi 5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

титься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

директор васильєв в.л.  29.11.16р.

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО «наукОвО-технІчний виПРОбувальний центР «сПектР-т»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ  КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД"
Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного

права на придбання простих іменних акцій додаткового випуску
шляхом приватного розміщення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392,
місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, теле-
фон/факс 0562-31-04-38, повідомляє, що на позачергових загальних збо-
рах акціонерів (протокол від 18.11.2016 №30) затверджене рішення про
збільшення статутного капіталу на 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів)
гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додатково-
го випуску в бездокументарній формі існування у кількості 45 000 (сорок
п'ять тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за
рахунок додаткових внесків. Власники простих акцій отримують всі права,
визначені законодавством України. 

Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу
банку на дату прийняття рішення про розміщення акцій 155 000 000,00 гри-
вень. 

Особам, що є акціонерами банку станом на 18.11.2016 дату прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу, надається переважне право
придбавати розміщувані банком прості акції пропорційно частці належних
їм простих акцій у загальній кількості акцій. 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають
в банк в строк з 20.01.2017 по 20.02.2017 письмові заяви про придбання ак-
цій. Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим
представником та скріплена печаткою (у разі наявності відповідної печатки).  

З 20.01.2017 по 20.02.2017 акціонери перераховують кошти в наці-
ональній валюті в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, які ними бу-
дуть придбані. 

Грошові кошти за акції перераховуються на рахунок: одержувач ПАТ
"АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в  ПАТ "АКБ "КОНКОРД",
МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392.

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання ак-
цій та перерахованих коштів у сумі вартості акцій, голова правління банку
видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відповідної
кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних кош-
тів банком, але не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу ук-
ладання договорів з першими власниками.

Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реаліза-
ції свого переважного права на придбання акцій умовами приватного розмі-
щення акцій не вимагається. У разі не подання акціонером заяви на прид-
бання акцій у встановлений строк реалізації переважного права, це вважа-
ється відмовою акціонера від використання свого переважного права.

Укладання договорів з першими власниками проходить у два етапи в
приміщенні банку за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, площа Троїцька,
буд. 2, 3 поверх, кімната 304 з 10 до 17 години.    

Перший етап триває з 27.02.2017 по 03.03.2017 включно.
Другий етап  триває з 07.03.2017 по 10.03.2017 включно.  
Договори укладаються з першими власниками, які станом на 18.11.2016

є акціонерами банку.
На першому етапі з акціонером, який під час реалізації переважного

права подав заяву про придбання акцій та перерахував відповідні кошти,
укладається договір купівлі-продажу акцій.

На другому етапі укладаються договори з першими власниками на
придбання акцій, що залишилися нереалізованими після першого етапу ук-
ладання договорів з першими власниками. Інші інвестори участі в розмі-
щені акцій не приймають. Протягом строку другого етапу акціонерами по-
дається заява, на підставі заяви укладається договір купівлі-продажу акцій
в порядку черговості подачі заяв.

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних грошових коштів в наці-
ональній валюті, шляхом перерахування коштів у розмірі 100 відсотків вар-
тості акцій, згідно договорів, укладених на другому етапі не пізніше дня, що
передує дню затвердження наглядовою радою банку результатів приват-
ного розміщення акцій. Голова правління банку в підтвердження оплати за

акції видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відпо-
відної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання грошових
коштів банком.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства станом
на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідом-
лення про скликання загальних зборів до порядку денного яких включено
питання про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщен-
ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Ціна розміщення акцій
- 1 000,00 гривень, що дорівнює номінальній та ринковій вартості акцій.
Ринкова ціна однієї простої іменної акції банку склалася за результатами
проведеної оцінки ТОВ "МЕГАЛІТ - ЕКСПЕРТ", згідно звіту про оцінку від
10.10.2016 та затверджена рішенням наглядової ради банку (протокол від
21.10.2016 про затвердження ринкової вартості акцій).

Якщо на запланований обсяг акцій достроково укладено договори з
першими власниками та повністю оплачено, наглядова рада банку прий-
має рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими
власниками, затверджує результати укладання договорів з першими влас-
никами, затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про
результати приватного розміщення акцій. 

У разі, якщо укладання договорів з першими власниками здійснено не
в повному запланованому обсязі, наглядова рада банку затверджує ре-
зультати укладання договорів з першими власниками, результати розмі-
щення акцій  та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактич-
ному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.

Наглядова рада банку протягом 5 робочих днів після прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій персонально повідомляє акціонерів
про відмову від розміщення акцій, зупиняє розміщення акцій (якщо відпо-
відне рішення прийнято до завершення їх розміщення) та повертає пер-
шим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний раху-
нок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календар-
них днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення.

У разі незатвердження результатів розміщення акцій наглядовою ра-
дою банку протягом 60 днів з дня завершення розміщення акцій, голова
правління банку персонально повідомляє про відмову від розміщення ак-
цій перших власників акцій протягом 5 робочих днів, повертає першим
власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, заз-
начений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з
дня закінчення строку для затвердження результатів розміщення акцій.

Наглядова рада банку призначена уповноваженим органом з наданням
їй повноважень щодо: зміни дати початку та закінчення укладання догово-
рів з першими власниками; унесення змін до проспекту емісії акцій; прий-
няття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими
власниками (у разі, якщо достроково на запланований обсяг акцій укладе-
но договорів з першими власниками та повністю оплачено); затвердження
результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження ре-
зультатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного
розміщення  акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення ак-
цій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством
строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу бан-
ку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рі-
шення про відмову від розміщення акцій.

Голова правління призначений уповноваженою особою банку з надан-
ням йому повноважень щодо: письмового повідомлення кожного акціоне-
ра, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій,
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про
це в офіційному друкованому органі; проводити дії щодо забезпечення ре-
алізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосов-
но яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпе-
чення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення
обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати
здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та ста-
туту банку.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З
IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "IНТЕРКЕРА-
МА"

2. Код за ЄДРПОУ: 33184723
3. Місцезнаходження: 52005, Днiпропетровська обл., Дніпровський р-н.,

смт. Слобожанське, вул. Байкальська, буд. 2Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-10-16; (056) 790-10-16
5. Електронна поштова адреса: office@intercerama.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.intercerama.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-

ті про зміну складу посадових осіб емітента 
II. Текст повідомлення

Рiшенням № 2 одноосiбного акцiонера ПРАТ "IНТЕРКЕРАМА" вiд 28
листопада 2016 р., у зв`язку з закiнченням термiну повноважень Генераль-
ного директора Товариства Наумова Михайла Геннадiйовича, зазначену
особу обрано на ту саму посаду та подовжено термiн його повноважень
строком на три роки. Протягом останнiх п`яти рокiв особа обiймала поса-
ду Генерального директора ПРАТ "IНТЕРКЕРАМА". Посадова особа час-
ткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакету акцiй То-
вариства, що належить особi дорiвнює 0.00%). Особа непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор М.Г. Наумов 

29.11.2016 р.

Приватне акціонерне товариство Агрофірма «Міг» (код за ЄДРПОУ 
22064874), місцезнаходження – 12416, Житомирська обл., Житомирський 
район, с. Барашівка (надалі - Товариство) повідомляє про проведення за-
гальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 31 груд-
ня 2016 року за адресою: житомирська обл., житомирський район,  
с. барашівка, вул. Грибна, буд.1 (кабінет голови правління №1). Поча-
ток Загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних збо-
рів відбудеться 31 грудня 2016 року з 10 год.00 хв. до 10 год. 50 хв. за міс-
цем проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складається на 27 грудня 2016 року (станом на 
24-00 годину).

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного 

загальних зборів:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціоне-

рів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 

2015  рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 
2015  рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 
рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл (покриття) збитків, отриманих за результатами роботи в 

2015 році.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Ревізійної комісії.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних 
договорів.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що 
посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до вимог за-
конодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення За-
гальних зборів до дати їх прове дення Товариство надає акціонерам 

можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 
Житомирська обл., Житомирський район, с. Барашівка, вул. Грибна, 
буд.1 (кабінет голови правління №1), у робочі дні, робочий час з 10-00 
годин до 16-00 годин; в день проведення Загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: голова правління Товариства Муляр А.М. Адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.afmig.ho.ua.

Основні показники  
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

найменування показника 
період

2015 
рік 2014 рік

Усього активів 874.6 1003.7
Основні засоби 422.4 442.4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 27.1 75.1
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток (збиток) -223.0 -146.0
Власний капітал 874.6 951.6
Статутний капітал 259.2 259.2
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 52.1
Чистий прибуток (збиток) -77.0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 961928 961928
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

2 2

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
аГРОФІРма «мІГ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiОнеРне 
тОваРиствО "енеРГО-
ПОстачальна кОмПанiЯ 
"хеРсОнОбленеРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м.Херсон, Пестеля,5
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19 22-61-73
5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.ksoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядовой ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (Прото-

кол вiд 28.11.2016 року) достроково припинено повноваження члена На-
глядовой ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» Літяги Владислава Анатолійо-
вича з 28 листопада 2016р. 

Літяга Владислав Анатолійович володіє 0,000001 % акцій у статутному 
капіталі Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має. 

Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з березня 2016 року.
На дату подачі особливої інформації іншого члена Наглядовой ради 

ПАТ «ЕК »Херсонобленерго» не обрано. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

 2. Найменування посади Сафронов Iгор Миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.11.2016
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №229, 30 листопада 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. загальні відомості емітента

1.1. Повне найменування: ПРиватне акцІОнеРне тОва-
РиствО «кОРОстенський завОд залІзОбетОн-
них шПал»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406; 1.4. Місцезнаходжен-

ня: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Житомирська обл., 11505; 1.5. Між-
міський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65; 1.6. Електронна поштова 
адреса: zbsh_kor@ukr.net 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.besaba.com

1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення

Згідно рішення правління ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (яке є вищим органом 
управління емітента та має статус протоколу загальних зборів) від 
15.11.16р. (протокол №76), отриманого Товариством 28.11.16р., вхідний 
№2344, сталися зміни у складі посадових осіб ПрАТ «Коростенський завод 
залізобетонних шпал»:

2.1. Достроково припинено повноваження голови наглядової ради Ми-
хальчука Сергія Дмитровича, у зв’язку з переобранням. Часткою в статут-
ному капіталі не володіє. Перебував на посаді з 31.03.16р.

2.2. Достроково припинено повноваження члена наглядової ради Бо-
брика Володимира Івановича, у зв’язку з переобранням. Часткою в статут-
ному капіталі не володіє. Перебував на посаді з 10.02.16р.

2.3. Достроково припинено повноваження члена наглядової ради Бу-
жор Олександра Яковича, у зв’язку з переобранням. Часткою в статутному 
капіталі не володіє. Перебував на посаді з 10.02.16р.

2.4. Достроково припинено повноваження члена наглядової ради Жура-
ківського Віталія Олександровича, у зв’язку з переобранням. Часткою в 
статутному капіталі не володіє. Перебував на посаді з 10.02.16р.

2.5. Достроково припинено повноваження члена наглядової ради Квар-
тальну Наталю Олександрівну, у зв’язку з переобранням. Часткою в статут-
ному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 10.02.16р.

2.6. Достроково припинено повноваження члена наглядової ради Озе-
рана Сергія Борисовича, у зв’язку з переобранням. Часткою в статутному 
капіталі не володіє. Перебував на посаді з 10.02.16р.

2.7. Обрано членом наглядової ради Залєсного Марека Роберта стро-
ком на 3 роки, обіймає посаду члена правління ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: директор з продажу, член правління АТ «ЦТЛ 

Логістікс»; член правління PKP «CARGO»; голова правління АТ «Централь-
не управління забезпечення металургії».

2.8. Обрано членом наглядової ради Стеценко Тетяну Володимирівну 
строком на 3 роки, працює першим заступником начальника Департаменту 
економіки, планування та бюджетування ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Часткою 
в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: заступник начальника Управління – начальник відділу, 
начальник Головного фінансово-економічного управління, начальник 
Управління Фінансово-економічного департаменту Укрзалізниці.

2.9. Обрано членом наглядової ради Нємцова Миколу Миколайовича 
строком на 3 роки, працює першим заступником начальника Департаменту 
безпеки, виконуючий обов’язки Директора з безпеки ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: заступник начальника Департаменту УБОЗ 
УМВС України в Тернопільській обл.; виконуючий обов’язки заступника УБОЗ 
УМВС України в Івано-Франківській обл.; начальник Косівського РВУ МВСУ в 
Івано-Франківській обл.; начальник УБОЗ УМВСУ в Чернівецькій обл.; вико-
нуючий обов’язки начальника Шевченківського РВУ МВС України в Черні-
вецькій обл.; радник патронатної служби голови Луганської ОДА-ВЦА.

2.10. Обрано членом наглядової ради Шишковського Володимира Ва-
сильовича строком на 3 роки, працює заступником начальника Департа-
менту колії та споруд ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Часткою в статутному капіта-
лі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
заступник начальника Головного управління колійного господарства з ре-
монту, заступник начальника Департаменту колії Укрзалізниці.

2.11. Обрано членом наглядової ради Ганжу Тамару Олександрівну 
строком на 3 роки, працює заступником начальника відділу Департаменту 
корпоративного управління ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Часткою в статутному 
капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Фонду 
державного майна України; головний фахівець відділу Департаменту ре-
формування та корпоративного розвитку Укрзалізниці.

Голову наглядової ради буде обрано на наступному засіданні наглядо-
вої ради Товариства.

Усі посадові особи не надали згоду на оприлюднення їх паспортних да-
них. Усі посадові особи, непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають.

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

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

в.о. голови правління  куницький василь Іванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцiОнеРне 
тОваРиствО «бетОнмаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 00240052; 3. Місцезнаходження: 84105, Доне-
цька  обл., м. Слов`янськ, вул.Солодiлова, б.1; 4. Міжміський код, телефон 
та факс: 0626 63-55-15 06262 3-83-71; 5. Електронна поштова адреса: 
urist@betonmash.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://betonmash.
com/download?language=uk; 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
28.11.2016 року Наглядова рада приватного акціонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рішення (Протокол № 57) про надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинів (далі – правочини):

1. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на 
суму 592800,00 грн. згідно проекту специфікації № 5 до договору 
№ 20/2016/414-37/14-10565 від 22.02.2016 р., та збільшення суми договору 
до 8 337 000,00 грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства, складає 8 337 000,00 
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 65 700 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) 12,69 %. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного правочину не передбачені законодавством, відпо-
відно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», відсутні.

2. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на суму  
8 082 000,00 грн. згідно проекту додатку № 2 до договору № 218/14-11045 від 
07.10.2016 р., та збільшення суми договору до 8 142 000,00 грн. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства, складає 8 142 000,00 грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності складає 65 700 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) 12,39 %. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного правочину не передбачені законодавством, відпо-
відно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», відсутні.

3. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на 
суму 3 901 200,00 грн. згідно проекту додатку № 3 до договору № 218/14-
11045 від 07.10.2016 р., та збільшення суми договору до 12 042 200,00 грн. 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства, складає 12 042 200,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 65 700 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) 18,33 %. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного правочину не передбачені законодавством, відпо-
відно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», відсутні.

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

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

Генеральний директор Флерко максим миколайович, 29.11.2016 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. загальні відомості

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО «завОд 
«унІвеРсал-а» (код за ЄДРПОУ 21608415). Місцезнаходження – 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 484-66-41. 
Електронна поштова адреса – zavod_universal@artem.ua. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет – http://universal-a.kiev.ua. Вид особливої інформації – 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 29.11.16р., в зв’язку з закінченням 
терміну повноважень, переобраний терміном на 3 роки директор Степенко Пе-
тро Олександрович, розмір пакету акцій 4,54772%, інші посади протягом остан-
ніх 5 років не обіймав, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Директор Степенко П.О. підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством, 29.11.16 р.
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ПОвІдОмленнЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

i. загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ОРIЛЬ-ЛIДЕР»
Код за ЄДРПОУ: 24426809
Місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 

с.  Єлизаветiвка, вул. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (05634) 2-31-6
Електронна поштова адреса: a.v.evtushenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24426809.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворен-

ня, припинення його філій, представництв

ii. текст повідомлення
28 листопада 2016 року Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРIЛЬ-ЛIДЕР» (Рішення акціонера №5 
вiд 28.11.2016 р.) у зв’язку із необхідністю оптимізації структури Товариства 
та зниження адміністративних витрат, було прийнято рішення про припи-
нення (Ліквідацію):

Повне найменування філії: ВОЗСІЯТСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРIЛЬ-ЛIДЕР»;

Місцезнаходження філії: Миколаївська область, Єланецький район, 
село Возсіятське, вул. Степова, №41-А;

Функції які виконувала філія: складське господарство.
iii. Підпис

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

директор утешев Олексiй валерiйович, 28.11.2016 р.

ПРиватне акцiОнеРне тОваРиствО 
«ОРiль-лiдеР»

Приватне акціонерне товариство «лантманнен акса»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00378537)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

дО уваГи акцІОнеРІв ПРат «лантманнен акса»!
1. Повне найменування 
та місцезнаходження 
товариства:

Приватне акціонерне товариство «лантман-
нен акса» 
08300, Київська область, м .Бориспіль, 
вул. Привокзальна, буд. 3

2. Дата, час та місце (із 
зазначенням номера кім-
нати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери 
(учасники)) проведення 
загальних зборів:

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 16 грудня 2016 р. о 09.00
за адресою 08300, Київська область, 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, 
кімната проведення зборів 

3. Час початку і 
закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах:

Реєстрація проводитиметься з 08-30 до 09-00 у 
день та за місцем проведення зборів. Для реє-
страції акціонери повинні мати при собі паспорт, 
представники акціонерів – паспорт та довіре-
ність на передачу їм права участі у загальних 
зборах акціонерів, оформлену згідно чинного за-
конодавства України. Довідки за телефонами: 
(04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають 
право на участь у загаль-
них зборах:

12.12.2016 р.

5. Проект порядку 
денного (перелік 
питань, включених до 
проекту порядку 
денного разом з 
проектом рішення):

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових 
загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на загальних зборах 
акціонерів.
4. Відкликання (дострокове припинення повно-
важень) голови та членів Наглядової ради.
5. Про утворення Наглядової ради Товариства, 
визначення її кількісного складу та обрання голо-
ви та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів із членами 
Наглядової ради, визначення особи, уповнова-
женої на їх підписання з боку Товариства.

6. Порядок ознайомлен-
ня акціонерів (учасників) 
з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомити-
ся під час підготовки до 
загальних зборів: 

Акціонери мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного позачергових загаль-
них зборів акціонерів, в робочі дні в робочий час з 
9.00 до 18.00, за місцезнаходженням Товариства: 
08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, буд. 3, кімната юридичного відділу (зверну-
тися до юриста Товариства), а в день проведення 
загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Генеральний директор Червак І.І.

7. Адреса власного веб-
сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом 
рішень до кожного з пи-
тань, включеного до про-
екту порядку денного.

http://lantmannen.ua/

наглядова рада

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватне акцiОнеРне 
тОваРиствО 
"нОвОселiвський 
ГiРничО-збаГачувальний 
кОмбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 30773938
3. Місцезнаходження 63209 Харкiвська область, Нововодо-

лазький район, село Новоселiвка вулиця 
Пiщана, будинок № 2

4. Міжміський код, телефон 
та факс

05740-43312 05740-35060

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

http://ngok.com.ua/extrainfo20161129.html

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства 

«Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товариство) вiд 
25.11.2016 року достроково припиненi повноваження члена наглядової ради 
Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» - з 
моменту прийняття цього рiшення. Таке рiшення прийнято з метою приведен-
ня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог частини 2 статтi 53 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», згiдно якої членом наглядової ради 
акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа. Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ» було членом наглядової ради 
Товариства безперервно з 22.12.2008 року до 25.11.2016 року.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного това-
риства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (далi - Товари-
ство) вiд 25.11.2016 року членом наглядової ради Товариства обрано на 
невизначений строк фiзичну особу Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року 
народження, IПН 2315610679, який представляє iнтереси акцiонера - то-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 
35948310. У Ткача Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. протягом 
останнiх п'яти рокiв: 24.11.2011р.-31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ 
«Глини Донбасу»; з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ 
«Глини Донбасу»; з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представни-
цтва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА»; з 01.05.2015 р. по цей час - дирек-
тор ТОВ «Сiлiка Холдинг». Ткач I. В. не є акцiонером Товариства. Ткач I. В. 
є представником акцiонера - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«СIЛIКА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 35948310), яке володiє в статутному 
капiталi Товариства часткою в розмiрi 94,820548 вiдсоткiв.

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 Оседця Микола Володимирович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.29
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiОнеРне 
тОваРиствО 
"ПОлтаваПлемсеРвiс"

2. Код за ЄДРПОУ 00703167
3. Місцезнаходження 38782, Полтавська обл., Полтав-

ський р-н, с. Горбанiвка, Миру, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 633344 (0532) 633344
5. Електронна поштова адреса plemservis@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://poltavaplemservis.pl.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС» (надалi – емiтент) повiдомляє, що за 

рiшенням Наглядової ради емiтента вiд 25.11.2016 року, оформленого Про-
токолом №б/н вiд 25.11.2016 року Наглядової ради емiтента, внесено змiни 
до складу посадових осiб емiтента, а саме:

припинено повноваження посадової особи Члена Правлiння емiтента: Гро-
мадянки України Андрiєнко Нiли Миколаївни (паспорт КН 336447 Полтавським 
РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 15.12.1999 року). Посадова осо-
ба не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi поса-
дових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Звiльнена особа 
перебувала на посадi з 30 жовтня 2013 року вiдповiдно до Протоколу № 2 вiд 
30 жовтня 2013 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

припинено повноваження посадової особи Члена Правлiння емiтента: Гро-
мадянки України Лєонової Лiдiї Михайлiвни (паспорт КО 033780 Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 10.01.2000 року). Посадова особа 
не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадо-
вих осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Звiльнена особа пе-
ребувала на посадi з 30 жовтня 2013 року вiдповiдно до Протоколу № 2 вiд  
30 жовтня 2013 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

припинено повноваження посадової особи Члена Правлiння емiтента: 
Громадянки України Вертепи Ганни Степанiвни (паспорт КН 987101 Октябр-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 18.11.1999 року). По-
садова особа володiє акцiями в статутному капiталi емiтента в розмiрi  
75 акцiй, що становить 0.000874%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб 

обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Звiльнена особа перебува-
ла на посадi з 30 жовтня 2013 року вiдповiдно до Протоколу № 2 вiд  
30 жовтня 2013 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

на виконання вимог чинного законодавства 28.11.2016р. обрано посадову 
особу Члена Правлiння емiтента: Громадянку України Андрiєнко Нiлу Миколаїв-
ну (паспорт КН 336447 Полтавським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi 15.12.1999 року). Посадова особа не володiє акцiями в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чин-
ного законодавства. Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – ПАТ 
«ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», керiвник вiддiлку №1 ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»; 
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», заступник голови правлiння з виробничих пи-
тань; ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», член Правлiння.

на виконання вимог чинного законодавства 28.11.2016р. обрано поса-
дову особу Члена Правлiння емiтента: Громадянку України Лєонову Лiдiю 
Михайлiвну (паспорт КО 033780 Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй областi 10.01.2000 року). Посадова особа не володiє акцiями в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Cтрок, на який призначено 
особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв – ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», головний бухгалтер;  
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», заступника Голови Правлiння з економiки 
та фiнансiв; ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», член Правлiння. 

на виконання вимог чинного законодавства 28.11.2016р. обрано посадову 
особу Члена Правлiння емiтента: Громадянина України Федоренко Павла Ва-
сильовича (паспорт КО 447608 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй областi 17.10.2002 року). Посадова особа не володiє акцiями в 
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
вимогами чинного законодавства. Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв –  
ПАТ «ВФК», головний iнженер; ТОВ «УКРОЛIЯ», iнженер з органiзацiї 
експлуатацiї та ремонту фiлiї м. Полтава; ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», 
iнженер – механiк груповий; ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», головний iнженер.

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 Грабко Валентин Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.11.2016
(дата)

шановні акціонери !

Пат «чеРнІГІвський 
ІнстРументальний завОд»

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
31  грудня 2016 року о 10 год. за адресою : м. чернігів , вул. Інструмен-
тальна , 18 в приміщенні актового залу №1. 

Порядок денний :
1. Про зміну типу (найменування) Товариства.
2. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Про обрання, переобрання, підтвердження повноважень органів 

управління Товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день скликання зборів з 
9.00 до 9.30год. за реєстром акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складеному станом на 24.00год 26 грудня 2016р.. Для 
участі в зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу ; пред-
ставникам акціонерів- доручення на право участі та голосування на збо-
рах.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питарь порядку денного у робочі дні 
та у робочий час за місцезнаходженням товариства ( м. Чернігів, 
вул.  Інструментальна,18). Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – голова правління барбаш сергій 
вікторович. ( 0462 ) 728-803.

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiОнеРне 
тОваРиствО 
"сумихiмПРОм"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Наказом №334 вiд 28.11.2016 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 

правочину, а саме:
укладення Додаткової угоди №9 вiд 28.11.2016 до договору №ТП-ПР-

7048/2013 на постачання природного газу за регульованим тарифом вiд 
20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб непобутових 
споживачiв) мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ», м. Суми, 
стосовно постачання природного газу. Загальна сума договору №ТП-ПР-
7048/2013 на постачання природного газу за регульованим тарифом вiд 
20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб непобутових 
споживачiв) орiєнтовно складає 2935276,6324 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 380 145 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 212,68%.

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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.29
(дата)
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ПОвІдОмленнЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПублІчнОГО акцІОнеРнОГО тОваРиства 
«ОксІ банк»

(Україна, 79019, м. Львів, вул. Газова, 17)
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства «ОКСІ БАНК» відбудуться 16.12.2016р. о 15 год. 
00  хв. в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 
4-й поверх, кімната для проведення засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Банку буде проводитись з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. у приміщен-
ні Банку за адресою : Україна, м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, біля 
кімнати для проведення засідань в день проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:
- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для 

представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує 

особу – для керівника юридичної особи, що являється акціонером Банку.
Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 

ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не 
має права брати участі у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 12.12.2016р. 
Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень:

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати секретарем зборів Яремця В. І. 
Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голо-

ва комісії, Лускавець О. І. - член комісії.
2. Щодо рішення загальних зборів акціонерів Пат «ОксІ банк», які 

відбулися 31.10.2016р.
Проект рішення:
Скасувати рішення з питань №1-6 порядку денного Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК», які відбулися 31.10.2016р. .
3. затвердження нової редакції статуту Пат «ОксІ банк.
Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».
Доручити Голові Правління Банку Романюку А. В. у встановлені законом 

терміни погодити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» в Національно-
му банку України та зареєструвати його в органах державної реєстрації.

4. затвердження нової редакції Положення про загальні збори акці-
онерів Пат «ОксІ банк».

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів 

ПАТ «ОКСІ БАНК».

5. затвердження нової редакції Положення про спостережну раду 
Пат «ОксІ банк».

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ  «ОКСІ 

БАНК».
6. Про порушення прав міноретарних акціонерів Пат «ОксІ банк», 

передбачених ст. 25 закону україни «Про акціонерні товариства».
Проект рішення:
1.Визнати істотними порушення прав акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» Ма-

лех Л.. Малех П.І., ТзОВ «Марс» на участь в управлінні товариством, отри-
мання інформації про його господарську діяльність, а також отримання 
дивідендів. ^

2. Вжити заходи до усунення порушення прав акціонерів Малех Л.О, 
Малех П.І. ТзОВ «Марс» шляхом:

а) додаткового обрання їх (їх представників) до складу Спостережної 
Ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК»

б) зобов'язання Голови Спостережної Ради та Голови правління 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» щодо надання вичерпної інформації акціонерам 
щодо діяльності акціонерного товариства, в т.ч. ознайомлення з усіма 
відповідними угодами та іншими документами, актами перевірок 
тощо.

3. Спостережній Раді та Ревізійній комісії проаналізувати діяльність 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» задля встановлення причин невиплати дивідендів акці-
онерам у кожному звітному періоді.

7. звіт ревізійної комісії Пат «Оксі банк» про проведення перевірки 
фінансово-господарської діяльності банку, згідно з вимогами акціо-
нерів, які сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних 
акцій банку, від 21 червня 2016р.

Проект рішення:
1. Визнати незадовільною роботу ревізійної комісії в частині виконання 

вимог акціонерів банку від 21 червня 2016 р. щодо перевірки фінансово-
господарської діяльності банку.

2. Зобов’язати ревізійну комісію завершити перевірку з усіх поставлених 
у вимозі від 21 червня 2016 р. питань до 15 листопада 2016 року, ознайоми-
ти з актом ревізії акціонерів ПАТ та винести його на розгляд загальних збо-
рів акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://www.okcibank.
com.ua.

З документами, пов’язаними з порядком денним позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 
9.00 год. до 18.00 год. за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, 
м.  Львів, вул. Газова,17. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - Корпоративний секретар.

За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708
Голова Правління Романюк а. в.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 29.11.2016р.

(дата) 

Публiчне акцiОнеРне тОваРиствО «кОРюкiвське автО Пiд ПРи ємствО 17445»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

i. загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Корюкiвське авто пiд при ємство 17445»
2. Код за ЄДРПОУ: 05524742

3. Місцезнаходження: 15300, мiсто Корюкiвка, провулок Кiрова 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 04657212063 0465721206
5. Електронна поштова адреса: stock@atp17445.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: atp17445.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Гранична сукупність 
вартості правочинів 

(тис. грн.)

вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн.)

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.11.2016 2000.0 647.0 309
Зміст інформації:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Корюкiвське автопiдприємство 17445» (ЄДРПОУ 05524742), якi вiдбулися 25 
листопада 2016 року було схвалено попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись протягом не бiльше як одного року з дати 
прийняття такого рiшення (з дня проведення загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна та земельних дiлянок, що може бути предметом даних господарських 
правочинiв, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме: - продаж об»єктiв нерухомостi 
(будiвель, споруд, примiщень - граничною сукупною вартiстю 1700000 гривень (один мiльйон сiмсот тисяч гривень).

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

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

законодавством. 
директор коломiйчук анатолiй никифорович, 28.11.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:

1. ПРАТ АГРОФІРМА «МІГ» 7

2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 6

3. ПРАТ БЕТОНМАШ 8

4. ПАТ ГІПОХЛОРИД 5

5. ПАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 7

6. ПРАТ ЗАВОД «УНІВЕРСАЛ-А» 8

7. ПАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 2

8. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 4

9. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 8

10. ПАТ КОРЮКІВСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17445 11

11. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 1

12. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 9

13. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» 6

14. ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 9

15. ПАТ ОКСІ БАНК 11

16. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 9

17. ПРАТ ПЕНТОПАК 5

18. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРКЕРАМА» 7

19. ПРАТ ПОБУТ 5

20. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 10

21. ПРАТ СКАНДИК МОТОРС 5

22. ПАТ СУМИХІМПРОМ 10

23. ПАТ УКРІНКОМ 2

24. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 3

25. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 3

26. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 4

27. ПРАТ ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЗАК» 2

28. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 10

Ві до мос ті 
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з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16239
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
29.11.2016 р. 


