
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення  
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту ліцензування професійних 
учасників фондового ринку, відповідно до пункту 3 роз-
ділу V Положення про порядок припинення пайового 
інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за 
№2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих до-
кументів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«УКРЛЕНДІНВЕСТ», що є правонаступником Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «МОНОЛІТБУД-ІНВЕСТ» для виключення відо-
мостей про Пайовий закритий недиверсифікований вен-
чурний інвестиційний фонд «Монолітбуд-Північ», реє-
страційний код за Реєстром: 233959, з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
пайового закритого недиверсифікованого венчурно-
го інвестиційного фонду «монолітбуд-північ» това-
риСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ 
 «КомпанІя З УправлІння аКтивами «УКр-

лендІнвеСт», зареєстрованого 15.02.2008 року. Ану-
льовано свідоцтво про внесення відомостей про Пайовий 
закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний 
фонд «Монолітбуд-Північ», реєстраційний код за Реє-
стром: 233959, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«УКРЛЕНДІНВЕСТ» до Єдиного державного реєстру ін-
ститутів спільного інвестування від 15.02.2008 року 
№ 959, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – розпорядження № 0306-ІС від 
28 липня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із 
змінами), та відповідно до наданих документів ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРЛЕНДІНВЕСТ», що 
є правонаступником Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами 
«МОНОЛІТБУД-ІНВЕСТ» для виключення відомостей про 
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвес-
тиційний фонд «Монолітбуд-Південь», реєстраційний код 
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за Реєстром: 233958, з Єдиного державного реєстру ін-
ститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, 
скасовано реєстрацію регламенту пайового закритого 
недиверсифікованого венчурного інвестиційного 
фонду «монолітбуд-південь» товариСтва З оБ-
меЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З 
УправлІння аКтивами «УКрлендІнвеСт», зареє-
строваного 15.02.2008 року. Анульовано свідоцтво про 
внесення відомостей про Пайовий закритий недиверси-
фікований венчурний інвестиційний фонд «Монолітбуд-
Південь», реєстраційний код за Реєстром: 233958, ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРЛЕНДІН-
ВЕСТ» до Єдиного державного реєстру інститутів спіль-
ного інвестування від 15.02.2008 року № 958, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку – розпорядження № 0307-ІС від 28 липня 2017 
року.

28.07.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.Інформа-
ція про роботу

Інформація про роботу
Східного територіального управління нКцпфр 

з 14.07.2017 року по 27.07.2017 року
Протягом звітного періоду Східним територіальним 

управлінням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку у відношенні юридичних осіб складено 1 акт 
про правопорушення на ринку цінних паперів, опрацьо-
вано 93 особливих інформацій 20 річний звітів емітентів 
та 24 квартальних звітів.

Східним територіальним управлінням НКЦПФР:
замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у 

зв’язку із зміною типу акціонерного товариства із пу-
блічного на приватне:

- ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»,
- ПрАТ «Сумбуд»,

- ПрАТ «полтавський машинобудівний завод»,
- ПрАТ «Автобаза «Водник»,
- ПрАТ «Євро-М-Транс»,
- ПрАТ «Красноградський м’ясокомбінат»,
- ПрАТ «Новомосковський хлібозавод»,
- ПрАТ «Сталь»,
- ПрАТ «Сведловська швейна фабрика»;
видано дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску 

цінних пеперів у зв’язку із втратою оригіналу:
- ПАТ «Авдіївський завод металевих конструкцій»,
- ПАТ «Харківська автобаза № 3»,
- ПАТ «Кіровська швейна фабрика «Кіфадо».
На запити державних реєстраторів територіальним 

управлінням надано 229 довідок про відсутність не 
скасованих випусків цінних паперів у юридичних осіб, 
у відношенні яких розпочато спрощену процедуру лік-
відації, на запити ліквідаторів юридичних осіб надано 
53 довідки про відсутність не скасованих випусків цін-
них паперів та надано 1 відповідь на запит арбітраж-
ного керуючого. Також було надано відповіді на 5 за-
питів державних виконавців та ліквідаторів юридичних 
осіб. 

Сплачено штрафи порушниками законодавства на рин-
ку цінних паперів:

- ПАТ «Харківський завод сантехвиробів» – у сумі 
510 грн.,

- ПАТ «Український науково-дослідний та конструк-
торський інститут хімічного машинобудування» у сумі 
1020 грн. – за нерозміщення особливої інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 
про ринок цінних паперів, неопублікування особливої 
інформації та неподання особливої інформації до 
НКЦПФР;

- ТОВ КУА АПФ «Аруна Капітал» – у сумі 5100 грн. 
– за порушення вимог Закону України «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансування розповсюдження зброї масового зни-
щення».

Протягом звітного періоду фахівцями територіального 
управління надавалися консультації щодо отримання 
дивідендів, діяльності зберігачів, торговців цінними папе-
рами, фінансових посередників тощо.

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 «БанК» КиЇвСЬКа рУСЬ»; 2. Код за ЄДРПОУ 
24214088; 3. Місцезнаходження 04071, м.Київ, Хорива, 11-А; 4. Міжміський 
код, телефон та факс 044 5456646 044 5456646; 5. Електронна поштова 
адреса malhasyan.l.i@kruss.kiev.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.
kruss.kiev.ua; 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з наказом Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК 

«КИЇВСЬКА РУСЬ» № 181-к вiд 25.07.2017р. звiльнено головного бухгалте-
ра Калугiна Сергiя Вiкторовича з 26.07.2017р. за власним бажанням. По-
садова особа володiє часткою у статутноу капiталi емiтента - 0,00%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посадi : 10 мiсяцiв.
Згiдно з наказом Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК 

«КИЇВСЬКА РУСЬ» № 183-к вiд 27.07.2017р. призначено на посаду головно-
го бухгалтера-начальника управлiння операцiйного супроводження та бух-
галтерського облiку Корогодську Оксану Петрiвну з 27.07.2017р. Посадова 
особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 0,00%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: безстроково .До призначення Корогодська Оксана Петрiвна 
протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: начальник управлiння 
акцiонерного капiталу та корпоративного регулювання юридичного депар-
таменту ПАТ «КБ «Хрещатик», начальник вiддiлу операцiйного супрово-
дження банкiвських операцiй Управлiння операцiйного супроводження та 
бухгалтерського облiку ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ». 

III. підпис :1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Найменування посади Бiла Iрина 
Володимирiвна,Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ «БАНК» 
КИЇВСЬКА РУСЬ» (підпис)  М.П. (ініціали та прізвище керівника) 
27.07.2015
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приватне аКцІонерне товариСтво  
«IЗмаЇл - наваСКо»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «IЗМАЇЛ - НАВАСКО»

Організаційно – правова форма емітента – Приватне акціонерне 
товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 24769509
Місцезнаходження емітента – Одеська обл., Ізмаїльський р-н, 

с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52
Міський код, телефон та факс емітента – (04841) 49-447, 49-447
Електронна поштова адреса емітента – 24769509@sc-ua.com
Повідомлення розміщено на сторінці – http://www.stockmarket.gov.

ua 28.07.2017р. 
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – izmail-navasko.pat.ua.
2. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами ПрАТ «IЗМАЇЛ - НАВАСКО» 
рішення про виплату дивідендів - 29.04.2017р.; Дата складення пере-
ліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10.08.2017р. (дату 
встановлено рішенням Директора, наказ вiд 28.07.2017р.); Розмір 
дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних 
зборів – 404 700,00 грн.; Строк виплати дивідендів – з 22.08.2017р. до 
29.08.2017р.; Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам; 
Порядок виплати дивідендів – шляхом направлення відповідних сум 
усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється, починаючи з дати 
та протягом строку, що встановлені Наглядовою радою, шляхом пере-
казу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банків-
ські рахунки та/або безпосередньо у касі Товариства). У разі повер-
нення Товариству коштів, переказаних згідно з даним пунктом, 
Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціо-
нерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному 
діючим законодавством України. Виплата усієї суми у повному обсязі 
всім особам, що мають право на отримання дивідендів, буде здійсню-
ватись всієї суми дивідендів в повному обсязі відповідно до вимог, що 
передбачені діючим законодавством України з 22.08.2017р. до 
29.08.2017р.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Директор _____________ Видобора С.В.
  М.П.  28.07.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
аГроКомпанІя «СвоБода»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»

Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне 
товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05529219
Місцезнаходження емітента - Одеська обл., Ізмаїльський р-н, 

с.  Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52
Міський код, телефон та факс емітента - (04841) 49-4-68, 49-4-68
Електронна поштова адреса емітента - 05529219@sc-ua.com
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

28.07.2017 р. 
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – svoboda.pat.ua.
2. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВО-
БОДА» рішення про виплату дивідендів - 29.04.2017р.; Дата складен-
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 
10.08.2017р. (дату встановлено рішенням Наглядової ради, протокол 
вiд 28.07.2017р.); Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно 
до рішення загальних зборів – 4 740 430,00 грн.; Строк виплати диві-
дендів – з 22.08.2017р. до 29.08.2017р.; Спосіб виплати дивідендів - 
безпосередньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів - шляхом 
направлення відповідних сум усім акціонерам, зазначеним у переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів 
здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені 
Наглядовою радою, шляхом переказу цих коштів Товариством на 
грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки та/або безпосередньо 
у касі Товариства). У разі повернення Товариству коштів, переказаних 
згідно з даним пунктом, Товариство має забезпечити виплату таких 
коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в 
порядку, визначеному діючим законодавством України. Виплата усієї 
суми у повному обсязі всім особам, що мають право на отримання 
дивідендів, буде здійснюватись всієї суми дивідендів в повному об-
сязі відповідно до вимог, що передбачені діючим законодавством 
України з 22.08.2017р. до 29.08.2017р.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Голова правління _________________ Видобора С.В.
   М.П.  28.07.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«УКраЇнСЬКа мІЖБанКІвСЬКа валЮтна БІрЖа»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 22877057)

приватне акціонерне товариство  
«Українська міжбанківська валютна біржа»

(надалі - Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, вули-
ця Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 серпня 2017 року о 12:00 
годині за адресою: місто Київ, вулиця межигірська, будинок 1, II поверх, 
зала засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 30 серпня 
2017 року за адресою їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Для 
участі у Загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати документ, 
що посвідчує особу акціонера, а представнику акціонера – довіреність (до-
ручення) на право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах 
акціонерів та документ, що посвідчує особу представника.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів - на 24 годину 23 серпня 2017 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ».

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «УМВБ».

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «УМВБ».

4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його 
в новій редакції.

5. Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» та державну 
реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «УМВБ».

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів буде здійсню-
ватися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10:00 години до 
16:00 години за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, II по-
верх, кабінет 205. Відповідальною особою за ознайомлення з документами 
є Голова Правління ПрАТ «УМВБ» або особа, яка виконує його обов’язки. 
Телефон для довідок: (044) 461-54-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного по-
зачергових Загальних зборів акціонерів: https://www.uicegroup.com

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано 
в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 142 (2647) від 31.07.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування 
посади

Голова 
Правління

Гулей Анатолій Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 28.07.2017
(дата)
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «СЕРВIС-ТЕХНОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 33744388
3. Місцезнаходження 01042, Київ, вул. Cаперне поле, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 280-12-55 (044) 280-12-55

5. Електронна поштова 
адреса

kam@development-ua.com

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

www.st.informs.net.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-

ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 28-07/17 вiд 
28.07.2017 р. та заявою вiд 28.07.2017 р. Перчак Сергiй Васильович, паспорт 
серiї ТТ 056233 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, Член 
Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням виконання повноважень 
Члена Ревiзiйної комiсiї з 28.07.2017 р. Перебував на посадi 3 рокiв 0 мiсяцiв. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Часткою в статут-
ному капiталi товариства не володiє.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 28-07/17 вiд 
28.07.2017 р. обрали Члена Ревiзiйної комiсiї Ошкало Олексiя Iгоровича, 
паспорт серiї МЕ 899233 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києв 
з 28.07.2017 р. по 28.07.2020 р. Займає посаду головного бухгалтера 
ТОВ «МБК «Перспектива» основне мiсце роботи та головного бухгалтера 

ТОВ «Будiнвест-Проект» за сумiсництвом. Ранiше займала посадиголовно-
го бухгалтера ТОВ «МБК «Перспектива» основне мiсце роботи та головно-
го бухгалтера ТОВ «Будiнвест-Проект» за сумiсництвом. Часткою в статут-
ному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, 
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi не має.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будспецсервiс» № 28-07/17 вiд 28.07.2017 р. 
обрали (переобрали) Голову Ревiзiйної комiсiї Страхов Iгоря Анатолiйовича, 
паспорт серiї СК 939698 виданийБородянським РВГУ МВС України в 
Київськiй обл. з 28.07.2017 р. по 28.07.2020 р. Займає посаду начальник 
проектного вiддiлу ТОВ «Сервiс-Технобуд» за основним мiсцем роботи та 
начальник проектного вiддiлу ТОВ «Спецресурс-Iнвест» за сумiсництвом. 
Ранiше займав посади Директор, ТОВ «Будспецсервiс» та займає за 
сумiсництвом начальник проектного вiддiлу ТОВ «Сервiс-Технобуд» за осно-
вним мiсцем роботи та начальник проектного вiддiлу ТОВ «Спецресурс-
Iнвест» за сумiсництвом. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будспецсервiс» № 28-07/17 вiд 
28.07.17 р. обрали (переобрали) Члена Ревiзiйної комiсiї Дмитренка Вiктора 
Олександровича, паспорт серiї СО 856335 виданий Днiпровським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi. з 28.07.2017 р. по 28.07.2020 р. Займає посаду 
Директора ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше займав по-
саду та займає Директор ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Часткою 
в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Карпов Євген Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.07.2017
(дата)

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ «СервIС-теХноБУд»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«переСУвна меХанІЗована Колона № 92»

(код ЄдрпоУ: 01033585)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: вул. Лозова, будинок 8, с.Червона 
Слобода, Черкаського району, Черкаської області, 19604

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «02» вересня 2017 року 
о 10:00 годині за адресою: вул. лозова, будинок 8, с. Червона Слобода, 
Черкаського району, Черкаської області, 19604, кабінет директора ІІ 
поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «02» вересня 2017 року 
з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «29» серпня 2017 року.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «ПМК №92» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ПМК №92» про роботу за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподілу 
прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл плано-
вих показників прибутку на 2017 рік.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 
вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 

представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодав-
ства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-

тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням товариства: вул. Лозова, будинок 8, с. Червона Слобо-
да, Черкаського району, Черкаської області, 19604, ІІ поверх кабінет Дирек-
тора, у робочі дні з10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чер-
гових загальних зборів за місцем їх проведення з 09:00 до 09:50 години. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми є Директор Загранична Катерина Дмитрівна тел. (0472) 30-41-23 .

 акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознай-
омитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 

http://at_pmk-92.emitents.net.ua/ua/ Телефон для довідок: (0472) 30-41-23 .
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.).

найменування показника періоди
2016 рік 2015 рік

Усього активів 4602 4215
Основні засоби 3049 2539
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 390 53
Сумарна дебіторська заборгованість 456 176
Грошові кошти та еквіваленти 43 31
Нерозподілений прибуток -3196 -3281
Власний капітал -2148 -1360
Статутний капітал 1048 1048
Довгострокові зобов’язання 740 228
Поточні зобов’язання 6010 5347
Чистий прибуток (збиток) 85 127
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4192000 4192000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53 51



№142, 31 липня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "пIвден-
тепло енерГо монтаЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 27 
4. Міжміський код, телефон та факс 044-499-65-55 044-499-65-57
5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.utem-group.com

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

II. текст повідомлення
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГО МОНТАЖ" протокол № 30 вiд 27.07.2017 р., а саме: на посаду голови 
наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГОМОНТАЖ" (далi - АТ "ПТЕМ") обрано Цирульнiкова Павла Вiкторовича 
(не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з обранням позачер-
говими загальними зборами акцiонерiв товариства складу наглядової ради 
згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє в 
статутному капiталi АТ "ПТЕМ" - 2,1009%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi на-
лежать цiй особi: 21361 акцiй на суму 106805,00 грн. Цирульнiков П.В. непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на строк - до 
припинення повноважень загальними зборами акцiонерiв товариства. Посади, 
якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: член правлiння АТ "ПТЕМ", перший 
заступник голови правлiння АТ "ПТЕМ", заступник голови правлiння АТ "ПТЕМ". 
Голова наглядової ради Цирульнiков П.В. - є акцiонером.

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГО МОНТАЖ" протокол № 30 вiд 27.07.2017 р., а саме: на посаду члена 
наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГО МОНТАЖ" (далi - АТ "ПТЕМ") обрано Лазаренко Сергiя Борисовича 
(не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з обранням поза-
черговими загальними зборами акцiонерiв товариства складу наглядової ради 
згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє в 
статутному капiталi АТ "ПТЕМ" - 0,0885%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 900 акцiй на суму 4500,00 грн. Лазаренко С.Б. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на строк - до при-
пинення повноважень загальними зборами акцiонерiв товариства. Посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник директора ДП "ЮТЕМ-
IНЖИНIРИНГ"; директор ТОВ "ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ", член правлiння АТ 
"ПТЕМ". Член наглядової ради Лазаренко С.Б. - є акцiонером.

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ" протокол № 30 вiд 27.07.2017, а саме: 
на посаду члена наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА "ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ" (далi - АТ "ПТЕМ") обрано Багiрова 
Владислава Анатолiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), 
у зв'язку з обранням позачерговими загальними зборами акцiонерiв това-
риства складу наглядової ради згiдно вимог чинного законодавства України. 
Частка, якою особа володiє в статутному капiталi товариства - 0,0885%. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 900 акцiй на суму 
4500,00 грн. Багiров В.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Обрано на строк - до припинення повноважень загальними 
зборами акцiонерiв товариства. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв: заступник директора з фiнансiв ТОВ "ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ", член 
правлiння АТ "ПТЕМ". Член наглядової ради Багiров В.А. - є акцiонером.

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕН-
ТЕПЛО ЕНЕРГОМОНТАЖ" протокол № 30 вiд 27.07.2017 р., а саме: на посаду 
члена наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕН-
ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ" (далi - АТ "ПТЕМ") обрано Короля Сергiя Васильо-
вича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з обранням 
позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства складу наглядової 
ради згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє 
в статутному капiталi товариства - 0,0098%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 100 акцiй на суму 500,00 грн. Король С.В. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на строк - до при-
пинення повноважень загальними зборами акцiонерiв товариства. Посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу АТ "ПТЕМ", 
начальник вiддiлу договiрної роботи ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ", начальник 
вiддiлу управлiння активами АТ "ПТЕМ". Член наглядової ради Король С.В. - є 
акцiонером.

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГО МОНТАЖ" протокол № 30 вiд 27.07.2017, а саме: на посаду члена 
наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛО-
ЕНЕРГО МОНТАЖ" (далi - АТ "ПТЕМ") обрано Калашника Миколу Iвановича 
(не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з обранням поза-
черговими загальними зборами акцiонерiв товариства складу наглядової ради 
згiдно вимог чинного законодавства України. Частка, якою особа володiє в 
статутному капiталi АТ "ПТЕМ" - 0,0098%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 100 акцiй на суму 500,00 грн. Калашник М.I. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на строк - до при-
пинення повноважень загальними зборами товариства. Посади, якi обiймав 
протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ "Центр промислової дiагностики 
та контролю", на посадi керiвника ГУП "ЗВТ" АТ "ПТЕМ", заступник начальника 
вiддiлу управлiння активами АТ "ПТЕМ". Член наглядової ради Калашник М.I. 
- є акцiонером.

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛО ЕНЕРГО-
МОНТАЖ" Протокол № 244 вiд 27.07.2017 р., а саме: припинено повноважен-
ня члена правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕН-
ТЕПЛО ЕНЕРГОМОНТАЖ" Цирульнiкова Павла Вiкторовича, у зв'язку з 
обранням Цирульнiкова П.В. в склад наглядової ради товариства. 
Цирульнiков П.В. згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Частка, 
якою Цирульнiков П.В. володiє в статутному капiталi товариства - 2,1009%. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 21361 акцiй на суму 
106805,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На посадi члена правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ПIВДЕН ТЕПЛО ЕНЕРГО МОНТАЖ" Цирульнiков П.В. перебував з 28.04.2014 р. 
по 27.07.2017 р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не при-
значено (не обрано).

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ" Протокол № 244 вiд 27.07.2017 р., а саме: припинено повноваження 
члена правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕН ТЕПЛО-
ЕНЕРГО МОНТАЖ" Багiрова Владислава Анатолiйовича, у зв'язку з обранням 
Багiрова В.А. в склад наглядової ради товариства. Багiров В.А. згоди на роз-
криття паспортних даних не надавав. Частка, якою Багiров В.А. володiє в ста-
тутному капiталi товариства - 0,0885%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать цiй особi: 900 акцiй на суму 4500,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. На посадi члена правлiння ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕН ТЕПЛО ЕНЕРГО МОНТАЖ" Багiров 
В.А. перебував з 28.04.2014 р. по 27.07.2017 р. Замiсть особи, повноваження 
якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.07.2017
(дата)

повідомлення  
про намір придбання значного пакета акцій

Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» 

Івано-франКІвСЬКа мІСЬКа рада 
повідомляє про намір придбати значний пакет акцій приватноГо 

аКцІонерноГо товариСтва «Івано-франКІвСЬКий лоКомоти-
воремонтний Завод» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 22, 
код ЄДРПОУ 13655435), а саме: пакет акцій у кількості 77 859 520 шт., що 
становить 99,5 % статутного капіталу товариства.

На дату публікації Івано-Франківська міська рада не володіє акціями у 
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».

оголошення
про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску цінних 

паперів

вІдКрите аКцІонерне товариСтво 
«домоБУдІвний КомБІнат «вІдрадний»
 (код за ЄДРПОУ 04012158, місцезнаходження 03065, м. Київ, вул. 

Козелецька, буд.24) повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Відрадний» 
(код за ЄДРПОУ 04012158), реєстраційний номер свідоцтва № 134.1.95, 
виданого Київським міським фінансовим управлінням (дата видачі – 
31.05.1996 р.) 

Ліквідатор ВАТ «ДБК «Відрадний» О.В. Терещук



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №142, 31 липня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«переСУвна меХанIЗована Колона 
№ 92»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 92»

2. Код за ЄДРПОУ: 01033585
3. Місцезнаходження: 19604 Черкаська область Черкаський район село 

Червона Слобода , вулиця Лозова будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 30-43-25, 30-41-23 
5. Електронна поштова адреса: 01033585@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://at_pmk-92.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
26 липня 2017 року ПрАТ «ПМК № 92» отримано від ПАТ «НДУ» (код 

за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. 
Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 19.07.2017 року 
(вих. №140594зв від 24.07.2017 року) розмір пакету акцій «фізичної особи» 
залишився без змін, загальна кількість акцій 1583146 штук, загальна кіль-
кість голосуючих акцій 1583146 штук. Розмiр частки акцiонера «фізичної 
особи» складає 37,765887 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу та 48,746682 % в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй. 

26 липня 2017 року ПрАТ «ПМК № 92» отримано від ПАТ «НДУ» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. 
Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 19.07.2017 року 
(вих. №140594зв від 24.07.2017 року) розмір пакету акцій «фізичної особи» 
залишився без змін, загальна кількість акцій 1555562 штуки, загальна 
кількість голосуючих акцій 1555562 штуки. Розмiр частки акцiонера «фізич-
ної особи» складає 37,107872 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу та 47,897343 % в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй. 

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

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

2. Директор Загранична Катерина Дмитрiвна 27.07.2017

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "пIвден-
тепло енерГо монтаЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 27 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-499-65-55 044-499-65-57

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

www.utem-group.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
Пiд час проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ" (дата проведення - 27.07.2017 р.), якi скликалися акцiонером - 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ" 
(вiдповiдно до п.6 ст.47 Закону України "Про акцiонернi товариства"), на 
пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента - 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ" (складеного станом на 21.07.2017 р.) ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО МОНТАЖ" було виявлено змiну 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а 
саме: зменшився розмiр пакета власника акцiй - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ" (код ЄДРПОУ - 30568931, 
мiсцезнаходження: вул. Леха Качинського, буд.3, м. Буча, Київська область, 
08292).

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ" до змiни розмiру пакета акцiй становив 59,6297 % 
(606296 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 69,6679% (606296 шт. акцiй) 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ" пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 59,6199 % 
(606196 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 69,6564% (606196 шт. акцiй) 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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 Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.07.2017
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЛIВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС»

2. Код за ЄДРПОУ: 32493671
3. Місцезнаходження: 04119 м. Київ, Дегтярiвська 21 лiт «А»
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 251-15-50, (044) 288-93-27
5. Електронна поштова адреса: gorelya.antonina@vilarti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://livoberejey.emitents.net.ua/ua/
docs

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
27.07.2017р. директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЛIВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС» Долотій А. А. прийняв рішення (наказ № 49 від 

27.07.2017р.) звільнити з посади головного бухгалтера Горєлу Антонiну 
Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення - заява Горєлої А.М. (за власним бажанням). Строк, про-
тягом якого Горєла А.М. перебувала на посаді головного бухгалтера - з 
01.03.2011р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента 
(у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

27.07.2017р. директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЛIВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС» Долотій А. А. прийняв рішення (наказ № 50 від 
27.07.2017р.) прийняти Боровко Вікторію Олексіївну на посаду головного 
бухгалтера. Підстава рішення: заява Бровко В.О. Строк, на який обрано: 
безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти 
років: фінансовий директор, начальник департаменту з торгівлі цінними 
паперами. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у 
відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Директор  Долотiй А. А.
28.07.2017

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ  
«лIвоБереЖЖя плЮС»
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повІдомлення
про прийняття рІШення Щодо продовЖення СтроКУ 

дІялЬноСтІ
пайовоГо ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо венЧУрноГо 

ІнвеСтицІйноГо фондУ «КепІтал девелопмент фонд»
товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ

«КомпанІя З УправлІння аКтивами «опІКа-КапІтал»
товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-

ня активами «опіка-Капітал» (надалі – тов «КУа «опіка-Капітал), код 
ЄДРПОУ 33804530, повідомляє про прийняте 25.07.2017 року рішення 
Загальними зборами учасників про продовження строку діяльності пайо-
вого закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного 
фонду «Кепітал девелопмент фонд» товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «опіка-Капітал» (далі 
– пЗнвІф «Кдф», фонд), код ЄДРІСІ 233793, на 9 (дев’ять) років та 
11 (одинадцять) місяців до 26.07.2017 року.

У зв’язку із прийняттям рішення про продовження строку діяльності 
ПЗНВІФ «КДФ», ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» здійснює обов’язковий викуп 
інвестиційних сертифікатів (ІС) ПЗНВІФ «КДФ» в його учасників, які не 
згодні з рішенням про продовження строку діяльності ПЗНВІФ «КДФ».

Викуп ІС в учасників ПЗНВІФ «КДФ» здійснюється у наступному по-
рядку:

1. місце подання заявок про викуп ІС (далі – Заявка)
Заявка подається учасником особисто або надсилається поштою за 

адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, 
буд. 1-3/2, оф. Ф-11.

2. перелік документів, які необхідно подати для викупу ІС та здій-
снення розрахунків з учасниками:

• фізичними особами:
- два примірники Заявки на викуп ІС за формою, наведеною в додатку 7 

до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 30.07.2013 
року № 1338;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківсько-
го рахунку учасника Фонду;

- паспорт учасника Фонду чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом 
учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомен-
дованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду 
особою;

- довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера 
платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої 
довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим 
листом;

• юридичним особам:
- два примірники Заявки, яка оформлена та підписана керівником 

учасника Фонду (уповноваженою ним особою) за формою, наведеною в 
додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 
30.07.2013 року № 1338. Підпис керівника (уповноваженої особи) учасни-
ка Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчена підписом керів-
ника та печаткою учасника Фонду;

- копія документа, на підставі якого діє юридична особа (статут, по-
ложення, тощо), засвідчена підписом керівника та печаткою учасника 
Фонду;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківсько-
го рахунку учасника Фонду;

- паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фото-
копію такого паспорта, засвідчену підписом керівника (уповноваженої 
особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направля-
ються рекомендованим листом;

- оригінал чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних 
для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що 
передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повнова-
ження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол 
про призначення (обрання) керівника або довіреність).

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій фор-
мі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3. розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахун-
ки з учасниками

Викуп здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим 
актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, за розрахунковою вартістю 
станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності 
ПЗНВІФ «КДФ», а саме: 937,28 грн. за один ІС. При цьому кількість ІС, які 
викуповуються в учасника, не можуть перевищувати кількості ІС, власни-
ком яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

4. дата початку та закінчення приймання заявок від учасників
Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття зазна-

ченого рішення. Дата початку приймання Заявок від учасників 25.07.2017 
року, дата закінчення приймання заявок від учасників 25.10.2017 року.

5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки:
У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, 

ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» забезпечує продаж активів Фонду. Строк реа-
лізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен переви-
щувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Зая-
вок. 

Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищу-
вати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів 
Фонду. 

6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник подав заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся 
за розрахунками в установлені строки

У разі, якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емі-
тенту ІС, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при 
здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості 
здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття 
банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «КУА «Опіка-
Капітал» зобов’язане протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення 
строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування 
таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами 
НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не 
отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) 
робочих днів з дати депонування.

пайовий ЗаКритий недиверСифІКований венЧУрний ІнвеСтицІйний фонд  
«КепІтал девелопмент фонд» товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ  

«КомпанІя З УправлІння аКтивами «опІКа-КапІтал»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості емітента:
1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство 

«Укрпроммашсервiс»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02133194
1.4. Місцезнаходження: 13420 Житомирська область Андрушiвський р-н, 

с.Iвниця, пр.Садовий, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04136)2-20-84 (04136)2-20-84
1.6. Електронна поштова адреса: ukrmachservis@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ukrprommashservis.constanta.
dp.ua

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

Посадова особа Директор Матiїшен Василь Михайлович (паспорт ВМ 

040880 виданий 16.08.1995 Андрушiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл.) звільнено 24.07.2017 за станом здоров'я. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 34.05888%. Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посаді з 
14.01.2012р. Звільнення виконано на підставі наказу директора № 14 від 
24.07.2017 р.

Посадова особа Директор Зозуля Галина Францiвна (паспорт ВМ 305152 
11.02.1997 виданий Андрушiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.) 
призначено 24.07.2017. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, 
на який призначено особу – 6 місяців. Iншi посади, якi обiймала ця особа: 
займала посаду головного бухгалтера пiдприємства «Андрушiвський Агро-
торговий дiм»; з 03.04.2006 - головний бухгалтер ПрАТ «Укрпроммашсервiс»; 
з 2013 року – фінансовий директор ПрАТ « Укрпроммашсервiс» за сумісни-
цтвом. Призначення виконано на підставі наказу директора № 15 від 
24.07.2017 р.

Директор ___________________ Зозуля Галина Францiвна 

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрпроммаШСервIС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 

ПРАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  00283096
3. Місцезнаходження: 61022, м. Харків, пр. Незалежності, буд. 10 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766 04 76
5. Електронна поштова адреса: info@pdc.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.pdc.pat.ua
7. Вид особливої інформації:  Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість 

2. Текст повідомлення
25 липня 2017 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшен-

ня надати згоду на вчинення правочинів iз заiнтересованiстю. Ринкова

вартість майна або послуг, що є предметом правочину № 1 - 3576.7 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності  54843 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності 6,52%. Iстотнi умови договору не розкри-
ваються у зв`язку з тим що товариство є приватним.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину № 2 -
8015.7 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності  54843 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності 14,62%. Iстотнi умови дого-
вору не розкриваються у зв`язку з тим що товариство є приватним.

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

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

Генеральний І. В. Древаль
26.07.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 

ПАТ "СИСТЕМА"
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "СИСТЕМА"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00226537
3. Місцезнаходження: 61033, Харкiв, вул. Шевченка, буд. 317
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7203001 
5. Електронна поштова адреса: info@systema.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://systema.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента                       
2. Текст повідомлення

У зв`язку з переобранням Наглядової ради ПАТ "СИСТЕМА" (далі - То-
вариство) Загальними зборами акціонерів Товариства 25 липня 2017 р. бу-
ли прийняті наступні рішення: 

Припинити повноваження: 
Голови Наглядової ради Безрука Володимира Михайловича. Володіє

часткою у статутному капіталі Товариства - 3,52%.  Перебував на посаді 3
міс. 

Члена Наглядової ради Доброскока Олександра Івановича. Не володіє
часткою у статутному капіталі Товариства.  Перебував на посаді 3 міс. 

Члена Наглядової ради Станіславського Олександра Володимировича.

Володіє часткою у статутному капіталі Товариства -17,16%. Перебував на
посаді 3 міс. 

Обрати з 25.07.2017 р. строком на 3 роки:
Членом Наглядової ради, Головою Наглядової ради Безрука Володи-

мира Михайловича. Обраний Членом Наглядової ради строком на 3 роки
згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25 липня 2017
року. Обраний  Головою Наглядової ради строком на 3 роки згiдно рiшен-
ня Наглядової ради вiд 25.07.2017 р. Попереднi посади якi обiймав: Гене-
ральний директор. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства -
3,52%. Обраний член Наглядової ради є акцiонером.

Членом Наглядової ради Доброскока Олександра Івановича. Поперед-
нi посади якi обiймав: фізична особа - підприємець. Не володіє часткою у
статутному капіталі Товариства. Обраний член Наглядової ради є пред-
ставником акціонера Доброскока С.О.

Членом Наглядової ради Ярового Сергія Васильовича. Попереднi поса-
ди якi обiймав: фізична особа - підприємець. Не володіє часткою у статут-
ному капіталі Товариства. Обраний член Наглядової ради є представни-
ком акціонера Кирилюка В.М.

Зазначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних да-
них та не мають непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

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

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

Голова Правління В.В.Семенов
26.07.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"

(код за ЄДРПОУ - 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що поза-
чергові загальні збори акціонерів відбудуться "28" серпня 2017 року о 09
годині 45 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків,
вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Проект порядку денного:
(перелік питань, включених до проекту порядку денного)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Зміна типу Товариства.
4. Зміна найменування Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції. 
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства

шляхом викладення їх в новій редакції.
7. Про схвалення укладених між АТ "Ощадбанк" та ПАТ "КОНЦЕРН

АВЕК ТА КО" додаткових договорів до кредитних договорів та додаткових
договорів до відповідних договорів забезпечення. 

8.  Про прийняття рішення щодо зміни умов кредитування по кредитних
договорах, укладених між АТ "Ощадбанк" та ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО",
передачу в іпотеку/заставу АТ "Ощадбанк" майна в забезпечення виконан-
ня зобов'язань  ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" перед АТ "Ощадбанк" та ук-
ладення відповідних договорів та договорів про внесення змін.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного: avec.infosite.com.ua. "19" серпня 2017 року визначено
як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах. До дати проведення загальних зборів акціоне-
ри можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002,
м. Харків, вул. Сумська, буд.70) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення з 9 години 00 хви-
лин до 9 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є старший юрисконсульт Товариства Ба-
турін Владислав Володимирович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09 години 00 хвилин до 09 годи-
ни 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати пас-
порт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно
вимогами чинного законодавства). 

Правління ПАТ"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"  

Я, ОВЧАРОВ РОСТИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
(паспорт ЕВ 401935, виданий Петрівським РС УДМС України в Киро-

воградській області 09 лютого 2016 року) повідомляю про свій намір прид-
бати прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СвіжачОК" (ідентифікаційний код 35739825) у кількості 56 260 000 (п'ят-
десят шість мільйонів двісті шістдесят тисяч) штук.

Станом на 31.07.2017 р. я не володію простими іменними акціями
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СвіжачОК".

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКа ІнновацІйна КомпанІя» 

(далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє, що 
раніше надане повідомлення акціонерам Товариства в офіційному видан-
ні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» від 28.07.2017 № 141 (2646) , вважати 
недійсним.

наглядова рада товариства
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відомості про придбання однією особою усіх акцій пат «Бта БанК»
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Бта БанК»

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14359845) повідомляє про придбання 
20 липня 2017 року усіх акцій акціонером акціонерне товариство «Бта 

Банк» (Республіка Казахстан), Бізнес Ідентифікаційний Номер (БІН) 
970140000241. Дата внесення змін до системи реєстру власників іменних 
цінних паперів: 20.07.2017 р.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»  Є.О. Безвушко

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Бта БанК»

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СтраХова КомпанІя «реноме»,

(код за ЄДРПОУ 19247460), місцезнаходження якого: м.Київ,  
вул. Боричів Тік, буд.3, повідомляє, що:

«07» вересня 2017 року об 10:30 годині відбудуться позачергові 
Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Стра-
хова компанія «реноме» за адресою товариства: 04070, м.Київ, вул. Бо-
ричів тік, буд.3, офіс №3.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів буде 
проводитись «07» вересня 2017 року з 09:30 години до 10:25 години за 
київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд.3, офіс №3. 

Акціонерам, які братимуть участь у позачергових Загальних зборах ак-
ціонерів, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене належним чином 
відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину 03.09.2017 року.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства 

та встановлення порядку голосування.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про зміну основних напрямів діяльності (видів економічної діяльності) 

Товариства. 
6. Про припинення повноважень (звільнення) посадової особи, що про-

водить внутрішній аудит (контроль) – аудитора (внутрішнього аудитора, 

контролера) Товариства. Про припинення дії Положення про службу вну-
трішнього аудиту (контролю) Товариства.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
Про покладення повноважень щодо підписання вказаної нової редакції 
Статуту та покладення повноважень щодо проведення її державної реє-
страції.

8. Про затвердження нових редакцій внутрішніх документів Товари-
ства.

9. Про покладення повноважень щодо внесення змін до відомостей про 
Товариство, які містяться в ЄДР, здійснення дій щодо заміни та/або вне-
сення змін до всіх дозвільних, розпорядчих, реєструвальних, правовстанов-
люючих та інших документів, які цього потребують, та здійснення інших 
необхідних дій, пов’язаних з виконання прийнятих рішень, з наданням пра-
ва передоручення вищевказаних повноважень.

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документа-
ми, які будуть розглядатися та затверджуватися на позачергових за-
гальних зборах акціонерів, в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 
18:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години) за адресою: м. Київ, 
вул. Боричів Тік, буд.3, офіс №3. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів із матеріалами та документами - Голова Правління Приватно-
го акціонерного товариства «Страхова компанія «Реноме» Кривошапка 
Вячеслав Васильович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: http://renome-k.kiev.ua/zvitnist/osobliva-informatsiya/ 

довідки за тел. (044) 425-88-40
Голова правління в.в. Кривошапка

прат «веСтаСтрой», 
код ЄдрпоУ 30073921, адреса: 84300, м.Краматорськ, донецька обл., 

вул.вознесенського (Героїв України), 25,  
тел. (06264) 5-70-45

відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
Згідно рішення наглядової ради (Протокол № № 03-2017 від 

27.07.2017р.):
- звільнено з посади 27.07.2017р. за власним бажанням виконуючого 

обов’язки Генерального директора Черненко Олену Анатоліївну, паспорт ВК 
№ 142031, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 
03.06.2005р. Перебувала на посаді з 10.08.2016р. Посадова особа часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє Непогашеної судимості за корис-

ливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду з 28.07.2017р. Генерального директора Мініна 

Олега Васильовича, паспорт ВА № 905773, виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй області 04.08.1997р. Посадову особу обрано на 
неозначений термін до затвердження на чергових загальних зборах акціо-
нерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які займав 
протягом останніх 5 років: начальник фінансового відділу ПрАТ «ТОРГОВИЙ 
ДОМ АСТОН», начальник фінансового відділу ТОВ «МаКон ЛТД».Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Генеральний директор  о.в.мінін 
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повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «ШаХтоУправлIння «поКровСЬКе»; 
2. Код за ЄДРПОУ 13498562; 3. Місцезнаходження 85300, Донецька область, 
м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1»а»; 4. Міжміський код, телефон та факс 
0623595368 0623595368 5. Електронна поштова адреса office@pokrovskoe.
com.ua;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www.pokrovskoe.com.ua

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

II. текст повідомлення
27.07.2017р. загальними зборами ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» прийняте 

рiшення про:
- схвалення договору поруки, предмет правочину – порука за виконання 

зобов`язань, ринкова вартiсть майна або послуг – 121395,9 тис.грн.; вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 6355313 тис. грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 
1,91%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах – 832759429; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» – 832755429; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» – 0;

- схвалення договору поруки, предмет правочину – порука за виконання 
зобов`язань, ринкова вартiсть майна або послуг – 2411463,5 тис.грн.; вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 6355313 тис. грн.; 

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 
37,9%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах – 832759429; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» – 832755429; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» – 0;

- внесення змiн до договору поруки, предмет правочину – порука за ви-
конання зобов`язань, ринкова вартiсть майна або послуг – 2411463,5  тис. грн.; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 6355313 
тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
фiнансової звiтностi – 37,9%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 832759429; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» – 832755429; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» – 0;

- внесення змiн до договору поруки, предмет правочину – порука за ви-
конання зобов`язань, ринкова вартiсть майна або послуг – 121395,9 тис.
грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 
6355313 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
фiнансової звiтностi – 1,91%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 832759429; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» – 832755429; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» – 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Директор  Головко Юрiй Iванович 
(підпис) М.П.(ініціали та прізвище керівника) 27.07.2017р. 

до уваги акціонерів!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«КиЇвХІмпоСтаЧ»
(код ЄДРПОУ 05539123)

місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, бу-
динок 14

Повідомляє про допущену технічну помилку в повідомленні про прове-
дення річних загальних зборів, яке було опубліковано  у Відомостях Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56 від 23 березня 
2017 року,  а саме:  показник «Середньорічна кількість акцій (шт.)» слід  
вважати 1 300 000 замість 1300.

наглядова рада прат «Київхімпостач»

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

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

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

СТВО "ЯСИНIВСЬКИЙ 
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00191035
3. Місцезнаходження 85300, Донецька область, м. По-

кровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс (06232) 5-49-00 (06232) 9-83-59
5. Електронна поштова адреса office@yakhz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.yakhz.donetsksteel.com

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

II. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів ПАТ «ЯКХЗ» (протоко від 25.07.2017 року) 

прийняті рішення про:
- схвалення та погодження внесення змiн до договору поруки, предмет 

правочину – порука за виконання зобов`язань, ринкова вартість майна або 
послуг (далі за текстом– РВМ) – 4480000,00 тис.грн.; вартість активів емі-
тента за даними останньої фінансової звітності (далі за текстом – ВА) – 
1648256,0 тис.грн.; співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
фінансової звітності (далі за текстом – СРВМВА) – 271,8%; загальна кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 
(далі за текстом – ЗКГА) – 244861905; кількість голосуючих акцій (далі за 
текстом – КГА), що проголосували «за» – 244861905; КГА, що проголосу-
вали «проти» – 0.

- схвалення та погодження внесення змiн до договору застави, предмет 
правочину – застава майна; РВМ – 879479,84 тис.грн.; ВА – 1648256,0 тис.
грн.; СРВМВА – 53,36%; ЗКГА – 244861905; КГА, що проголосували «за» – 
244861905; КГА, що проголосували «проти» – 0.

- схвалення та погодження внесення змiн до iпотечного договору, предмет 
правочину – iпотека; РВМ – 159396,6 тис.грн.; ВА – 1648256,0 тис.грн.; 
СРВМВА – 9,49%; ЗКГА – 244861905; КГА, що проголосували «за» – 
244861905; КГА, що проголосували «проти» – 0.

- схвалення та погодження внесення змiн до договору поруки, предмет 
правочину – порука за виконання зобов`язань; РВМ – 200000,0 тис.грн.; ВА 
– 1648256,0 тис.грн.; СРВМВА – 12,13%; ЗКГА – 244861905; КГА, що про-
голосували «за» – 244861905; КГА, що проголосували «проти» – 0.

- схвалення та погодження внесення змiн до договору застави, предмет 
правочину – застава майна; РВМ – 879479,84 тис.грн.; ВА – 1648256,0 тис.
грн.; СРВМВА – 53,36%; ЗКГА – 244861905; КГА, що проголосували «за» – 
244861905; КГА, що проголосували «проти» – 0.

- про внесення змін до iпотечного договору, предмет правочину – iпотека; 
РВМ – 159396,6 тис.грн.; ВА – 1648256,0 тис.грн.; СРВМВА – 9,49%; ЗКГА 
– 244861905; КГА, що проголосували «за» – 244861905; КГА, що проголо-
сували «проти» – 0.

- прийнято рiшення про внесення змін до договору застави, предмет 
правочину – застава майна; РВМ – 879479,84 тис.грн.; ВА – 1648256,0 тис.
грн.; СРВМВА – 53,36%; ЗКГА – 244861905; КГА, що проголосували «за» – 
244861905; КГА, що проголосували «проти» – 0.

- прийнято рiшення про внесення змін до договору поруки, предмет 
правочину – порука за виконання зобов`язань; РВМ – 200000,00 тис.грн.; 
ВА – 1648256,0 тис.грн.; СРВМВА – 12,13%; ЗКГА – 244861905; КГА, що 
проголосували «за» – 244861905; КГА, що проголосували «проти» – 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Кузьмичов Леонiд Леонiдович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.07.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«яСинIвСЬКий КоКСоХIмIЧний Завод»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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до уваги акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «ЧерКаСиоБленерГо» 

(далі – пат «Черкасиобленерго»), код ЄдрпоУ 22800735, 
місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, 

придніпровський р-н, м. Черкаси, 18002.
повідомляємо вас 

про проведення позачергових загальних зборів 
пат «Черкасиобленерго» 

(далі – позачергові загальні збори)!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загаль-

них зборів: 18030, м. Черкаси, вул. Чкалова, 1, структурний під-
розділ пат «Черкасиобленерго» – вп «Черкасиенергоремонт», 
актова зала. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів 
(представників акціонерів) для участі у позачергових загальних збо-
рах: 31.08.2017 року, з 10 години 00  хвилин до 11 години 00 хви-
лин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
31.08.2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у поза-
чергових загальних зборах, встановлена 25.08.2017 року (станом на 
24 годину).

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 

Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових 

загальних зборів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) 

з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Про уповноваження позачерговими загальними зборами 
«Черкасиобленерго» особи для представництва інтересів акціонерів 
ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 
про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів То-
вариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів 
Товариства, які скликаються на 31 серпня 2017 року, у разі відсутності 
пропозицій до нього від інших акціонерів.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових 
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для 
представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів, акціонери  
ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачерго-
вих загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 
00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години  
30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, 
кімната 707, а вдень проведення позачергових загальних зборів  – 
також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до  
11 години 00 хвилин.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за 
адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд держав-
ного майна України.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, є Гриненко Рита Леонідівна (головний спеціаліст відділу 
Фонду державного майна України). Телефон для довідок: 
(044) 200-32-52.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
www.spfu.gov.ua. 

Заступник Голови 
фонду державного майна України  в. державін

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01056244
3. Місцезнаходження: 11114, смт. Першотравневе Овруцького району 

Житомирської областi, Залiзнична,9
4. Міжміський код, телефон та факс: +380414867501 +380414867501
5. Електронна поштова адреса: gppk@ovr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/
tovgzk/info

7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення
26.07.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ «Товкачiський ГЗК» було прийняте 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет право-
чину: надання поворотної фiнансової допомоги на суму 29590000,00 грн 
(Двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 копiйок) 
ПрАТ «Гарант Метиз Інвест». Ринкова вартiсть предмету правочину визна-
чена вiдповiдно до законодавства та складає 29590000,00 грн. Вартiсть активiв 
пiдприємства за данними останньої фiнансової звiтностi 118379 тис.грн. 
Спiвiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв пiдприємства за данними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 24,996%. Голосували «за» прийняття рiшення - 
100% членiв Наглядової ради, «проти» - 0% членiв Наглядової ради Това-
риства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Голова правління в.п. Савчук 26.07.2017р.

приватне аКцIонерне товариСтво «товКаЧIвСЬКий ГIрниЧо-ЗБаГаЧУвалЬний КомБIнат»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЄЛИЗАВЕТIВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ-00852200
3. Місцезнаходження-72130, Запорiзька обл., Приморський р-н., 

с. Єлизаветiвка, вул. Шкiльна, 21
4. Міжміський код, телефон та факс-(061) 221-93-46 (061) 221-93-46
5. Електронна поштова адреса-iigrishko@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-elizpat.pat.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
26.07.2017 Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про на-

дання згоди на вчинення значного правочину, предметом якого є придбан-
ня рухомого майна, вартiсть правочину: 7346.01 тис. грн. Вартiсть активiв 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 
39968.00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв Товариства:18,3797%. Вiдповiдно до 
пункту 12.1. ст. 12 статуту Товариства, частини 1 статтi 70 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» вказаний правочин є значним.

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 Сафонов Анатолiй Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.07.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «ЄлиЗаветIвСЬКе»
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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 приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«ЄнаКIЄвСЬКий 
металУрГIйний Завод» 

2. Код за ЄДРПОУ 00191193
3. Місцезнаходження 87504, м. Марiуполь, 

проспект Iллiча, б. 54, блок 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0625292301 0625253380

5. Електронна поштова адреса emz.priemnaya@enakievosteel.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://emz.metinvestholding.com

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» (надалi – То-
вариство) (Протокол №193 вiд 26.07.2017 р.)

- припинено повноваження виконуючого обов’язки Генерального дирек-
тора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» Єгорченка Петра Володимировича з 26.07.2017 
року у звязку з обранням нового керiвника Товариства. Єгорченко П.В. пе-
ребував на посадi починаючи з 04.04.2017 року до 26.07.2017 року. Поса-
дова особа акцiями Товариства не володiла, судимостi, в т.ч. непогашенї за 
корисливi та посадовi злочини не мала, згоди на оприлюднення паспорт-
них даних не надавала.

- на посаду виконуючого обов’язки Генерального директора ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗА-
ВОД» призначено Авраменка Кирила Олександровича починаючи з 
27.07.2017 року. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до п. 16.10.1.47. Статуту 
Товариства. Зазначена особа акцiями Товариства не володiє, судимостi, в 
т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюд-
нення паспортних даних не надавала. Авраменок К. О. призначений на по-
саду виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства на неви-
значений строк. Останнi п'ять рокiв Авраменко К. О. займав посаду 
фiнансового директора ПРАТ «ЄНАКIЄВСЬКИЙ КОКСОХIМПРОМ».

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 Авраменко Кирил Олександрович
в. о. Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.07.2017
(дата)

Інформація в повідомленні  
про проведення позачергових загальних зборів

прат «СК «Крона Життя»
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРОНА 

ЖИТТЯ» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 
Товариства, яке відбудеться 16 серпня 2017 року, за адресою:  
м. Київ, вул. Костянтинівська, 19, офіс 1, 1 поверх. початок зборів 
об 12:30 год. 

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів при-
йнято Наглядовою Радою Товариства в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України 
«Про акціонерні товариства» із повідомленням акціонерів про проведення 
позачергових загальних зборів та направлення порядку денного не пізніше 
ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах буде проводитись 16.08.2017 р. з 12:00 до 12.30 за місцем 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів (м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 19, офіс 1, поверх 1). Учасникам зборів необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати належним 
чином оформлену довіреність.

Перелік акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ», які мають право на 
участь у позачергових загальних зборах акціонерів, призначених на  
16 серпня 2017р., складається станом на 24 годину 10 серпня 2017р.

Порядок денний  
позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Про затвердження Звіту про наслідки обміну акцій у статутному 

капіталі ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ», що припиняється шляхом пере-
творення, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості 
часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 
«КРОНА ЖИТТЯ», що створюється внаслідок припинення шляхом пере-
творення.

5. Про затвердження Передавального акту ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» 
до ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ». 

6. Визначення дати проведення установчих зборів засновників (учасни-
ків) ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ».

У зв’язку із скликанням позачергових загальних зборів акціонерів за рі-
шенням Наглядової Ради Товариства в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України 
«Про акціонерні товариства» із повідомленням акціонерів про проведення 
позачергових загальних зборів та затвердження порядку денного у строк не 
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права 
вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних збо-
рів акціонерів. 

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
надсилається до даного Повідомлення кожному акціонеру окремим Додат-
ком.

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

З матеріалами, пов’язаними із проведенням позачергових загальних 
зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, 

вул. Костянтинівська, поверх 1, зал засідань): до дати проведення зборів 
у робочі дні з 14.00 до 15.00 години; у день проведення загальних зборів 
– за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня: Голова комісії з припинення Ю.В. Добренкова. Телефон для довідок: 
220 09 00.

Крім цього, Комісія з припинення ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» повідо-
мляє про скликання установчих зборів Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «КРОНА ЖИТТЯ», які відбудуться 16 серпня 2017 року за адре-
сою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 19, офіс 1, 1 поверх. Початок зборів об 
14:00 год.

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення установчих 
зборів 16.08.2017 року одразу після завершення позачергових загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» за місцем проведення цих 
зборів. Учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу. 
Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену дові-
реність.

Порядок денний установчих зборів:
1. Обрання лічильної комісії установчих зборів та затвердження її 

складу.
2. Обрання голови та секретаря установчих зборів.
3. Затвердження регламенту роботи установчих зборів.
4. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНА ЖИТ-

ТЯ», яке утворюється внаслідок припинення Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «КРОНА ЖИТТЯ» шляхом його перетворен-
ня та є повним правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 
ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ».

5. Про затвердження Статутного капіталу, складу засновників (учасни-
ків) та розподіл часток між ними у статутному капіталі ТОВ «КРОНА ЖИТ-
ТЯ» з урахуванням результатів обміну акцій у статутному капіталі  
ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ», що припиняється шляхом перетворення, на 
письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток ТОВ «КРОНА 
ЖИТТЯ», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «СК «КРОНА 
ЖИТТЯ».

6. Про погодження передавального Акту ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» до 
ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ».

7. Затвердження Статуту ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ».
8. Про затвердження місця розташування ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ».
9. Створення органів управління ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ».
10. Обрання Генерального Директора ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ».
11. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації  

ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ» та його установчих документів.
З матеріалами, пов’язаними із проведенням установчих загальних 

зборів ТОВ «КРОНА ЖИТТЯ» можна ознайомитись за місцезнаходжен-
ням Товариства (м. Київ, вул. Костянтинівська, поверх 1, офіс 1): до 
дати проведення зборів у робочі дні з 14.00 до 15.00 години; у день 
проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідаль-
на особа за порядок ознайомлення: Голова комісії з припинення  
ПрАТ «СК «КРОНА ЖИТТЯ» Добренкова Ю.В. Телефон для довідок: 
220 09 00.

Голова комісії з припинення 
прат «СК «Крона Життя» __________ Ю.в. добренкова
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «ЧерКаСЬКий». 2. Код за ЄДРПОУ 05390017.  
3. Місцезнаходження: 19836, Драбiвський район, Черкаська обл., селище 
Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-22-33,  
9-22-33. 5.Електронна поштова адреса: n.svirid@kernel.ua. 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 7. Вид особливої інформа-
ції: зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
28.07.2017 наглядова рада ПАТ «Черкаський» (протокол №б/н вiд 17.07.2017) 

прийняла рішення призначити Петрова Михайла Васильовича на посаду дирек-
тора товариства з 28.07.2017 та укласти з ним, як із директором, трудовий 
контракт на строк з 28.07.2017 по 31.12.2017. Петров М. В. акціями товариства 
не володіє, письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які Петров 
М.В. займав протягом останніх п'яти років: заступник директора з розвитку та 
інвестиційної діяльності ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія»; 
директор ТОВ «Бурат-агро»; радник голови наглядової ради з питань організації 
виробництва ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор петров м.в. 28.07.2017

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «Сан IнБев УКраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 201-40-00,  

+380 (44) 201-40-09
5. Електронна поштова адреса: office@ab-inbev.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.suninbev.com.ua/special_
information_notification

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 28.07.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: наглядова рада ПАТ «САН ІнБев Украї-
на» (протокол № 9 від 28.07.2017р.). 

Предмет правочину: збільшення вартості предмету договору (товарів) 
за договором дистрибуції від 30 жовтня 2014 року, укладеного Публічним 
акціонерним товариством «Сан Інбев Україна» з Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Ред Булл Україна», до 679760000 (шістсот сімдесят 
дев'ять мільйонів сімсот шістдесят тисяч) гривень. 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 679760,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 2747888 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): 24,74%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення, не зазначається, тому 
що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину було при-
йнято наглядовою радою.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством статутом акціонерного товариства не перед-
бачені.

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

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

2. в. о. Генерального директора  Хренов д.Ю.
28.07.2017

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 «ШаХтоУправлIння «поКров-
СЬКе»; 2.Код за ЄДРПОУ 13498562;3.Місцезнаходження85300, Доне-
цька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд.1»а»;4.Міжміський код, 
телефон та факс 0623595368 0623595368;5. Електронна поштова адреса 
office@pokrovskoe.com.ua;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації  
www.pokrovskoe.com.ua;7. Вид особливої інформаціїВідомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
27.07.2017р. загальними зборами ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» прийняте 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення:- характер правочину - внесення до договору по-

руки, гранична сукупна вартість правочину - 5000000 тис.грн.; вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 6355313 тис.грн.; 
спiввiдношення граничної сукупної вартості правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 78,67%; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах  – 832759429; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 
832755429; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0;

- характер правочину - внесення до договору поруки, гранична сукупна 
вартiсть правочину - 5000000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої фiнансової звiтностi – 6355313 тис.грн.; спiввiдношення гранич-
ної сукупної вартості правочину до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої фiнансової звiтностi – 78,67%; загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 832759429; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 832755429; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0.

III. підпис:1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Найменування посади Директор Головко Юрiй 
Iванович (підпис) М.П.(ініціали та прізвище керівника) 27.07.2017р.

повідомлення про намір придбання значного пакета акцій 
товариства відповідно до 

ст. 64 Закону України «про акціонерні товариства»
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія 

«ІНГО Україна», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 16285602, що діє від влас-

ного імені, повідомляє про намір придбати прості імені акції емітента: При-
ватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Укра-
їна Життя», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35333145, форма існування 
акцій: бездокументарна, у кількості 52498 штук. 

наглядова рада прат «аСК «ІнГо Україна»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерна СтраХова КомпанІя «ІнГо УКраЇна»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» 
(код ЄДРПОУ 05388983, місцезнаходження: 16300, Чернігівська обл., 
смт.  Куликівка, вул. 8-го Березня, 18-А (надалі - «Товариство») повідомляє , 
що в повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, опублікованому в офіційному друкованому виданні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №141 від 
28.07.2017 року, була допущена технічна помилка:

замість : 
«3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: «24» липня 2017 року (24 година)»
необхідно читати:
«3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: «10» серпня 2017 року (24 година)»
директор  Бажан о.в. 

до УваГи аКцІонерІв прат «КУлиКІвСЬКе молоКо»!
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Ковельське спеціалізоване лісогоспо-

дарське приватне акціонерне товариство «Тур»
2. Код за ЄДРПОУ: 05441542
3. Місцезнаходження: 45008 Ковель, Грушевського,112
4. Міжміський код, телефон та факс: 033532 5 91 73, 03352 3 26 44
5. Електронна поштова адреса: andtur55@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05441542infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішення припинити повно-

важення Смаля Леоніда Романовича з посади заступника голови правлін-
ня. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала; 
частка в статутному капіталі емітента становить 0,16% непогашеної суди-
мості за корисливі злочини немає.Протягом останніх п»яти років працював 
заступником голови правління Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішення припинити повно-
важення Давидюк Надію Юріївну з посади секретаря правління. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала; частка в статут-
ному капіталі емітента становить 1,08% непогашеної судимості за корисли-
ві злочини немає.Протягом останніх п»яти років працювала секретарем 
правління Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішення припинити повно-
важення Гуловського Станіслава Івановича з посади члена правління прав-
ління. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала; 
частка в статутному капіталі емітента становить 0,12% непогашеної суди-
мості за корисливі злочини немає.Протягом останніх пяти років працював 
членом правління Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішення припинити повнова-
ження Гуловського Руслана Стакніславовича з посади члена голови правлін-
ня. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала; частка 
в статутному капіталі емітента становить 0 % непогашеної судимості за корис-
ливі злочини немає.Член правління Ковельського СЛАТ «Тур» з 2013 року.

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішення припинити повно-
важення Островську Тетяну Федорівну з посади члена правління правлін-
ня. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала; 
частка в статутному капіталі емітента становить 0,33% непогашеної суди-
мості за корисливі злочини немає..Член правління Ковельського  
СЛАТ «Тур» з 2013 року.

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішення припинити повно-
важення Лазарчука Миколу Сергійовича з посади члена правління правлін-
ня. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала; 
частка в статутному капіталі емітента становить 0,13% непогашеної суди-

мості за корисливі злочини немає.Протягом останніх пяти років працював 
членом правління Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішеннея обрати Смаля 
Олександра Петровича головою правліненя-директором; просадова особа 
згоди на розкуриття паспортних дваних не надавала; частка в статутному 
капіталі емітента становить 0%,обирається терміном на 5 років; непогаше-
ної судимості за корисливі злочини немає; протягом останніх п»яти років 
працював головним спеціалістом, нач.відділу Ковельської РДА.

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішеннея обрати Смаля Ле-
оніда Романовича заступником головои правліненя-; просадова особа зго-
ди на розкриття паспортних дваних не надавала; частка в статутному капі-
талі емітента становить 0,16%,обирається терміном на 5 років; непогашеної 
судимості за корисливі злочини немає; протягом останеіх пяти років пра-
цював головним інженером Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішеннея обрати Давидюк 
Надію Юріівнусекретарем правліненя-; просадова особа згоди на розкурит-
тя паспортних дваних не надавала; частка в статутному капіталі емітента 
становить 1,08%,обирається терміном на 5 років; непогашеної судимості 
за корисливі злочини немає; протягом останеіх пяти років працювала інже-
нером по переробці Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішеннея обрати Гуловсько-
го Станіслава Івановича членом правліненя-; просадова особа згоди на 
розкриття паспортних дваних не надавала; частка в статутному капіталі 
емітента становить 0,12%,обирається терміном на 5 років; непогашеної су-
димості за корисливі злочини немає; протягом останеіх пяти років працю-
вав лісничим Голобського лісництва Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішеннея обрати Гуловсько-
го Руслана Станіславовича членом правліненя-; просадова особа згоди на 
розкриття паспортних дваних не надавала; частка в статутному капіталі 
емітента становить 0%,обирається терміном на 5 років; непогашеної суди-
мості за корисливі злочини немає; протягом останеіх пяти років працював 
лісничим Поворського лісництва Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішеннея обрати Островську 
Тетяну Федорівну членом правліненя-; просадова особа згоди на розкриття 
паспортних дваних не надавала; частка в статутному капіталі емітента ста-
новить 0,33%,обирається терміном на 5 років; непогашеної судимості за 
корисливі злочини немає; протягом останеіх пяти років працювала голо-
вним бухгалтером Ковельського СЛАТ «Тур»

27.07.2017 року Наглядова рада прийняла рішеннея обрати Лазарчука 
Богдана Миколайовича членом правліненя-; просадова особа згоди на роз-
криття паспортних дваних не надавала; частка в статутному капіталі емі-
тента становить 0%,обирається терміном на 5 років; непогашеної судимос-
ті за корисливі злочини немає; протягом останеіх пяти років працював 
майстром цеху Ковельського СЛАТ «Тур»

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

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

2. ЗаступникГолови правління  Смаль лелонід романович
27.07.2017

КовелЬСЬКе СпецІалІЗоване лІСоГоСподарСЬКе приватне аКцІонерне товариСтво «тУр»

до уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «СтраХова КомпанІя 

«БроКБІЗнеС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3
Наглядова рада повідомляє, що 05 вересня 2017 року відбудуться 

позачергові Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Біло-
руська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 
30 серпня 2017 року (станом на 24.00).

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової 

ради.
4. Про обрання членів Наглядової ради. 
5. Про обрання голови Наглядової ради. 
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з головою та членами Наглядової ради.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 05 вересня 

2017 р. з 9.00 до 9.50 за місцем проведення Загальних зборів.
Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку ден-

ного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: 
http://bbs.ua/korporativna-informatsiya/. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає ак-
ціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, 
кім 420, у робочі дні, в робочий час - з 09.00 до 18.00 (обідня пере-
рва з 13.00 до 14.00), а в день проведення позачергових Загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за по-
рядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити За-
ступника Голови Правління з правових питань Товариства Окару 
Івана Валерійовича.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно 
мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у 
Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства Укра-
їни.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

наглядова рада 
Страхової компанії «БроКБІЗнеС» 
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фондовые индексы Украины в четверг 
вернулись в «красную зону»

Украинский рынок акций завершил торги в четверг 
снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 
0,38% - до 1088,03 пункта, индекс ПФТС – на 0,23%, до 
284,85 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,2 млн грн, в том числе 
акциями 5,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 112,59 млн грн, в 
том числе акциями – 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги «Укр-
нафты» (-1,74%), «Мотор Сичи» (-0,64%) и «Центр-
энерго» (-0,51%).

Выросли в цене акции «Донбассэнерго» (+0,98%) и 
Райффайзен Банка Аваль (+0,12%).

На ПФТС прошли сделки с акциями «Центрэнерго» 
(-0,74%) и «Мотор Сичи» (-0,86%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг повысился на 0,72% - до 624,76 пункта при объ-
еме торгов 2,16 млн злотых (15,3 млн грн).

В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги 
агрохолдинга ИМК (+2,41%), Coal Energy (+1,08%) и 
«Кернела» (+0,94%).

Снизились в цене только акции KSG Agro (-0,45%).

нБУ констатирует сохранение роста спроса 
населения и бизнеса на кредиты

Спрос населения и бизнеса на кредиты продолжает 
расти, сообщается в обнародованном на веб-сайте На-
ционального банка (НБУ) аналитическом отчете «Опрос 
об условиях кредитования». Согласно документу, во вто-
рой квартале существенно увеличился спрос на потре-
бительские и ипотечные кредиты.

По мнению опрошенных банков, этому способствова-
ло снижение стоимости кредитов, рост потребительской 
уверенности и оживление на рынке недвижимости.

Как заявили 45% опрошенных банков, спрос на корпо-
ративные кредиты также продолжал увеличиваться. По 

их данным, спрос повышался на все виды кредитов, кро-
ме валютных. Соответствующая динамика была поддер-
жана потребностью предприятий в оборотном капитале 
и инвестициях, снижении процентных ставок и необхо-
димостью реструктурировать долги.

При этом во втором квартале банки одобряли больше 
заявок на кредиты, чем в предыдущем. Это касается как 
корпоративных, так и потребительских кредитов.

Помимо этого, 68% опрошенных банков прогнозируют, 
что в течение следующих 12 месяцев портфель корпора-
тивных кредитов возрастет. Ускорение кредитования на-
селения ожидает 62% респондентов.

В то же время в течение двух последних лет банки за-
являют о смягчении кредитоспособности в сегменте по-
требительского кредитования. Кредитные стандарты 
ипотеки также снижаются третий квартал подряд. Вме-
сте с тем большинство опрошенных (72%) сообщили, 
что стандарты корпоративного кредитования во втором 
квартале не изменились.

Банки также по-прежнему оптимистичны относитель-
но притока депозитов.

Опрос проводился с 22 июня по 7 июля 2017 среди 
кредитных менеджеров 68 банков, на которые приходит-
ся 97% активов банковской системы. Обзор отражает 
результаты за второй квартал, а также ожидания на тре-
тий квартал и последующие 12 месяцев.

мфК направит $15 млн на поддержку 
малого и среднего бизнеса в Украине - 

Гройсман
Международная финансовая корпорация решила ин-

вестировать $15 млн в Фонд прямых инвестиций для 
поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, сооб-
щил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Международная финансовая корпорация приняла 
решение инвестировать 15 млн долл. в Фонд прямых ин-
вестиций для поддержки в Украине малого и среднего 
бизнеса. Уверен, этот шаг даст украинским бизнесменам 

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 "одеСЬКий 
припортовий Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00206539
3. Місцезнаходження 65481 Одеська обл., мiсто Южне 

Заводська, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(048) 758-6009/758-6008

5. Електронна поштова адреса office@opz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://opz.odessa.net/

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради АТ "ОПЗ" вiд 24.07.2017 р. (протокол 
№14/2017), який товариство отримало 27.07.2017 р., припиненi повнова-
ження члена Правлiння АТ "ОПЗ" Федчуна Олександра Юрiйовича. Частка, 
якою володiв в статутному капiталi емiтента, – 0,000096%. Перебував на 
посадi члена Правлiння з 16.06.2004 р.

Рiшенням Наглядової ради АТ "ОПЗ" вiд 24.07.2017 р. (протокол 
№14/2017), який товариство отримало 27.07.2017 р., членом Правлiння 

АТ "ОПЗ" обрано Журавльова Сергiя Володимировича. Частка, якою володiє 
в статутному капiталi емiтента, – 0,000096%. Рiк народження – 1971. Освiта 
вища. У 1993 роцi закiнчив Державний полiтехнiчний унiверситет (м.Одеса) 
за спецiальнiстю «Хiмiчнi технологiї неорганiчних речовин» та отримав 
квалiфiкацiю «iнженер-хiмiк-технолог». Мiсце роботи – АТ "ОПЗ", посада - 
головний iнженер. Стаж роботи – 23 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи 
протягом останнiх п’яти рокiв: АТ "ОПЗ": з 04.07.2017 – по цей час – головний 
iнженер; 16.01.2017-04.07.2017 – заступник головного iнженера-начальник 
виробничо-технiчного вiддiлу; 14.11.2016-16.01.2017 – заступник начальни-
ка виробничо-технiчного вiддiлу; 03.01.2013-14.11.2016 – заступник началь-
ника цеху з виробництва амiаку з технологiї; 02.04.2007-03.01.2013 – iнженер-
технолог цеху з виробництва амiаку. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня 
заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Акцiонерiв 
Товариства, якi є афiлiйованими особами Журавльову С.В., немає. Письмо-
ва заява Журавльова С.В. про згоду бути обраним членом Правлiння АТ 
"ОПЗ" є в наявностi та мiстить iнформацiю, наведену вище. Керуючись ч. 2 
ст. 32 Конституцiї України, 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 Назаренко Сергiй Миколайович
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.07.28
(дата)

НОВИНИ
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НОВИНИ

и экономике в целом новый толчок к развитию», - напи-
сал В.Гройсман на своей странице в соцсети «Фейсбук» 
в пятницу.

При этом он отметил, что для правительства является 
приоритетом содействовать легальному бизнесу ради 
экономического роста. 

«Именно предприниматели создают национальный 
продукт и двигают экономику вперед», - сказал премьер.

ввп франции во II квартале вырос на 0,5%, 
на уровне прогнозов

Экономика Франции во втором квартале 2017 года вы-
росла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя меся-
цами, свидетельствуют предварительные данные фран-
цузского национального статистического института Insee.

В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%.
Поквартальный рост совпал со средним прогнозом 

рынка, тогда как рост в годовом выражении оказался 
сильнее ожиданий на 0,2 процентного пункта.

В январе-марте французская экономика увеличилась 
на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 
1,1% к первому кварталу 2016 года.

Экспорт повысился на 3,1% по сравнению с первым 
кварталом и на 4,4% в годовом выражении. Импорт вы-
рос на 0,2% в поквартальном сравнении и на 4,9% ко 
второму кварталу 2016 года.

Согласно отчету Insee, расходы правительства увели-
чились в апреле-июне на 0,4% в поквартальном и на 
1,3% в годовом выражении, расходы домохозяйств уве-
личились на 0,3% по сравнению с предыдущим кварта-
лом и выросли на 1% в годовом выражении.

Капзатраты французских предприятий выросли соот-
ветственно на 0,5% и на 2,8%.

Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии, экономи-
ка Франции в 2017 году вырастет на 1,4%, то есть сла-
бее, чем ВВП еврозоны в целом.

доверие потребителей к экономике 
великобритании в июле вернулось к 

минимуму после Brexit - GfK
Индекс доверия британских потребителей в июле 

2017 года продолжил снижение и совпал с минимальной 
отметкой, зафиксированной после референдума о вы-
ходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Значение индикатора в текущем месяце уменьшилось 
до минус 12 пунктов с минус 10 пунктов в мае, свиде-
тельствуют расчеты исследовательской компании GfK 
NOP Ltd. В июле 2016 года индекс также находился на 
отметке минус 12 пунктов.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал менее 
значительное снижение - до минус 11 пунктов.

Четыре из пяти составляющих индекса доверия про-
демонстрировали снижение в июле.

«Экономическая картина в Великобритании остается 
неоднозначной, и это настроение отражается в общем по-
казателе индекса. Доверие к экономике Великобритании в 
целом резко ухудшилось», - отметил Джо Стейтон из GfK.

Индикатор оценки британцами личной финансовой 
ситуации за прошедшие 12 месяцев снизился в июле на 
1 пункт относительно июня - до минус 2 пунктов. Анало-

гичная оценка на ближайший год повысилась на 2 пун-
кта, с нуля до 2 пунктов. В июле прошлого года оба эти 
показателя равнялись минус 1 пункту.

Показатель оценки экономической ситуации в целом 
за минувшие 12 месяцев уменьшился на 6 пунктов - до 
минус 31 пункта, говорится в сообщении GfK. Годом ра-
нее он составлял минус 25 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономиче-
ской ситуации в стране на ближайший год снизился на 
5 пунктов - до минус 28 пунктов. В июне 2016 года он на-
ходился на отметке минус 33 пункта.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей 
тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце 
потерял 2 пункта, опустившись до минус 1 пункта. Годом 
ранее он составлял минус 2 пункта. Показатель сбере-
жений населения повысился на 1 пункт, до 5 пунктов.

В исследовании GfK, проводившемся с 1 по 15 июля 
по поручению Европейской комиссии, приняли участие 
более 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Минимальный уровень индекса потребительского до-
верия, который рассчитывается с 1974 года, был зафик-
сирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Рекорд 
был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее 
значение показателя за период с 1981 по 2016 год со-
ставляет 9 пунктов.

нефть слабо дешевеет после роста 
накануне, Brent торгуется у $51,4 за 

баррель
Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пят-

ницу после роста накануне и завершает неделю рекорд-
ным повышением за месяц.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:00 МСК уменьшилась на 
13 центов (0,25%) - до $51,36 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опусти-
лась к указанному времени на $0,14 (0,29%) - до $48,90 
за баррель.

В четверг Brent подорожала на $0,52 (2,02%), до $1,49 
за баррель, WTI - на $0,29 (0,59%), до $49,04 за бар-
рель.

С начала недели обе марки выросли в цене примерно 
на 7%.

Участники рынка оценивают сигналы повышения 
спроса на топливо в мире, и в особенности в США, и рас-
считывают на выравнивание баланса спроса и предло-
жения на рынке.

Как стало известно из отчета министерства энергети-
ки США, запасы нефти в стране упали на минувшей не-
деле до минимума с января, а резервы бензина являют-
ся минимальными в текущем году.

При этом ранее Американский институт нефти (API) 
сообщил, что спрос на бензин в июне стал рекордным 
для этого месяца более чем за десятилетие.

«Улучшение спроса на топливо помогает сокращать 
запасы, что стало основной причиной для существенно-
го роста котировок на уходящей неделе, - говорит анали-
тик CMC Markets Рик Спунер. - Но проблема в том, что 
мы приближаемся к диапазону цен $50-55 за баррель, 
выше которого подняться будет сложно, поскольку при 
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таких ценах высока вероятность увеличения добычи 
сланцевой нефти».

евро возобновил подъем в паре с 
долларом, франк дешевеет 4-й день

Евро в пятницу возобновил подъем в паре с долла-
ром, однако аналитики ожидают потенциального осла-
бления единой валюты в течение дня из-за слабых про-
гнозов инфляции в Германии.

Евро на 8:55 МСК 28 июля стоил $1,1695 по сравнению 
с $1,1677 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг. За 
предыдущую сессию евро подешевел к доллару на 0,5%.

Курс евро к японской нацвалюте снизился до 129,79 
иены, доллар в паре с иеной подешевел на 0,3% - до 
110,97 иены.

С начала недели евро прибавил 0,3% по отношению к 
доллару и 0,1% к иене. Доллар в паре с иеной подеше-
вел на 0,1%.

Предварительная оценка июльской инфляции в Гер-
мании будет обнародована в 15:00 мск в пятницу. Эконо-
мисты, опрошенные Dow Jones, ожидают ослабления 
роста индекса потребительских цен, рассчитанного по 
стандартам ЕС (HICP), до 1,4% в годовом выражении с 
1,5% в июне.

Экономика Франции во втором квартале 2017 года вы-
росла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя меся-
цами, свидетельствуют предварительные данные фран-
цузского национального статистического института Insee.

В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%.
Поквартальный рост совпал со средним прогнозом 

рынка, тогда как рост в годовом выражении оказался 
сильнее ожиданий на 0,2 процентного пункта.

Швейцарский франк дешевеет четвертую сессию под-
ряд, поскольку сработали крупные стоп-приказы япон-
ских трейдеров и инвестбанков. В паре с евро франк 
обновил минимум с января 2015 года, по отношению к 
ряду других валют упал более чем на 0,5%.

доля юаня в международных расчетах 
выросла в июне до максимума за 7 

месяцев - SWIFT
Доля юаня в международных расчетах повысилась в 

июне 2017 года второй месяц подряд и достигла макси-
мума с ноября прошлого года - 1,98% по сравнению с 
1,61%, свидетельствуют данные расчетной системы 
SWIFT.

Таким образом, юань остается на шестом месте сре-
ди наиболее популярных мировых валют. Однако в 
долгосрочной перспективе продолжается снижение: в 
2015-2016 годах этот показатель заметно превышал 
2,5%.

Доллар США остается бесспорным лидером мировых 
расчетов - его доля в международных платежах через 
SWIFT в июне уменьшилась до 40,47% с 40,58% меся-
цем ранее. Евро, прочно удерживающий второе место, 
также несколько снизил долю - с 33,30% до 32,89%. Доля 
фунта стерлингов увеличилась с 7,08% до 7,29%, япон-
ской иены - с 3,11% до 3,16%.

Канадский доллар повысил долю в международных 
расчетах до максимума с февраля 2013 года - 2,04%. 
При этом использование сингапурского доллара было 
минимальным с августа 2011 года.

Между тем ранее на этой неделе Банк Англии сооб-
щил, что среднесуточный объем операций с юанем в 
Лондоне уменьшился на 15% с октября 2016 года по 
апрель 2017 года - до $34 млрд.

В Нью-Йорке объемы торговли юанем сократились 
более чем на четверть, до $1,43 млрд в сутки.

В августе 2015 года китайская нацвалюта впервые 
поднималась на четвертое место по популярности для 
международных расчетов, опередив японскую иену и ка-
надский доллар.
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