Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№220 (2725) 20.11.2017 р.
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

змінами), Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія)

РІШЕННЯ
«16» листопада 2017

м. Київ

ВИРІШИЛА:

№ 826

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі
цінними паперами ТОВ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - 2»
(ідентифікаційний код юридичної особи 39036757)
За підсумками розгляду заяви від 22.08.2017
вих. №17/08/22-01 та відповідних документів, поданих за
явником до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на видачу ліцензій на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (із

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - 2» (ідентифікаційний код юридичної особи 39036757; місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 18, офіс 10) ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, дилерської діяльності.
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії

Т. Хромаєв

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«16» листопада 2017

м. Київ

№ 827

Щодо анулювання ліцензій
на провадження професійної
діяльності на фондовому
ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (ідентифікаційний код
юридичної особи 33299878)

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону Украї
ни «Про ліцензування видів господарської діяльності» та
пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності серії АЕ
№642036 від 22.05.2015, дилерської діяльності серії АЕ
№642037 від 22.05.2015, андеррайтингу серії АЕ №642038
від 22.05.2015, виданих на підставі рішення Комісії №716
від 22.05.2015 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 33299878; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензій.
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників ринку цінних паперів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О.Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.11.2017
м. Київ
Щодо усунення порушень
та зупинення внесення змін
до системи депозитарного
обліку цінних паперів

№ 828

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у
2

зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення
емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

1. Зупинити з 17.11.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів,
емітованих ПАТ «Феодосійська торгівельна база» (ідентифікаційний код юридичної особи 13775926), (далі −
Цінні папери) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та
депозитарним установам, що здійснюють облік прав
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції
щодо Цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711)
невідкладно довести до відома депозитарних установ,
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи
24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код
юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний
термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
6. Зобов’язати ПАТ «Феодосійська торгівельна база» протягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Комісію з доданням копій відповідних документів.
7. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи
30370711) та ПАТ «Феодосійська торгівельна база».
8. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи
33338204).
9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
10. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

№220, 20 листопада 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
16.11.2017

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 830

Щодо усунення порушень
законодавства на ринку
цінних паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку
цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порушення емітентами цінних
паперів (далі - Товариства) вимог статті 40 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку
та з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 17.11.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (перелік додається), на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариств у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариств, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних
паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (код за
ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити відправлення копії цього
рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (код
за ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам, зазначеним у додатку.
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів повідомити про прийняте рішення
Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу
(код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (код за ЄДРПОУ
24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
Додаток до Рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
«16» листопада 2017 року № 830
Перелік емітентів цінних паперів,
яким з 17.11.2017 зупинено внесення змін до системи
депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк до
усунення порушення
№
Код за
Назва емітента
з/п ЄДРПОУ
1
00204234 ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ
ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ХІМІК"
2
03118305 ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15342"
3
00909851 ПрАТ "СЕНЧАНСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
4
34890725 ПрАТ "ПВК КРЕМІНЬ"
5
24984662 ПрАТ "ІСКРА-ЛАНІО"
6
33325373 ПрАТ "ДЕЛОС"

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 16 листопада 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів профеприйнято рішення
сійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками
(реєстрація МЮУ)
2. Щодо звіту пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційноприйнято рішення
го фонду «ГІЗ ПЕРШИЙ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГІЗ
КАПІТАЛ»
3

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
3. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - 2»
(ідентифікаційний код юридичної особи 39036757)
4. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33299878)
5. Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПАТ «Феодосійська торгівельна база» (ідентифікаційний код юридичної особи 13775926))
6. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного
товариства Акціонерного банку «Південний»
7. Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення
внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХІМІК», …)

Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 року № 1843, із змінами, пп. 3) п. 2 глави 1 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у
формі витягу від 15.11.2017 за № 1003253213 щодо внесення запису про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 23.07.2012,
Б3/160-10, ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, 13.08.2012 12241410007022432 та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг облігацій ТОВ Проектно-будівельна фірма «Домобуд» (код
за ЄДРПОУ: 25520864) – розпорядження № 33-КФ-ЗО-О
від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та
обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 року № 1843, із змінами, пп. 3) п. 2
глави 1 розділу V Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за
4

прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення

№ 171/24948 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань у формі витягу від 15.11.2017 за № 1003253005 щодо внесення запису про судове рішення про визнання юридичної особи
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 29.07.2014,
904/7817/13, Господарський суд Дніпропетровської обл.,
13.08.2014 12031410068000203 та інформації, наданої
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою
запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг облігацій ТОВ Спільне підприємство «Ібоя» (код за
ЄДРПОУ: 14367833) – розпорядження № 32-КФ-ЗО-О
від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та
обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, на підставі п. 8
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у
формі витягу від 14.11.2017 № 1003248041 щодо
внесення запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації; 09.08.2017
№ 12241720020010468; та інформації, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні службовою запискою
від 26.10.2017 № 23/03/137, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Фіделіті Траст» (код за ЄДРПОУ:
33516603). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «Фіделіті Траст» (код за ЄДРПОУ: 33516603) від
02.06.2010 № 318/1/10, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 377-КФ-С-А від 16 листопада 2017 року.
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* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань у формі витягу від
14.11.2017 № 1003248145 щодо внесення запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації; 04.04.2017 № 12241730003017834; та інформації, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні службовою
запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Вагонмаш» (код за ЄДРПОУ:
32616316). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ЗАТ «Вагонмаш» (код за ЄДРПОУ: 32616316) від 05.11.2003
№ 69/04/1/03, видане Дніпропетровським територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 376-КФ-С-А від
16 листопада 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі
витягу від 14.11.2017 за № 1003248091 щодо внесення
запису про судове рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов’язано з банкрутством, 28.05.2014
12241130010004559, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг акцій
ПрАТ «Євроеліт», код за ЄДРПОУ: 32701736 – розпорядження № 530-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі
витягу від 14.11.2017 за № 1003248241 щодо внесення
запису про судове рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов’язано з банкрутством, 26.09.2014
12241130008001854, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг акцій
ЗАТ «Гурт», код за ЄДРПОУ: 31792712 – розпорядження № 539-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі п. 12
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі
змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у формі витягу від 14.11.2017 за
№ 1003247897 щодо внесення запису про судове рішення
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством, 17.12.2014 12241130006026749, та інформації,
наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг
акцій ЗАТ «Дніпроміськбуд», код за ЄДРПОУ: 34408570 –
розпорядження № 538-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі
витягу від 14.11.2017 за № 1003247737 щодо внесення
запису про судове рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов’язано з банкрутством, 04.06.2014
12241130008008327, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг акцій
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ЗАТ «СВК Інвест», код за ЄДРПОУ: 32701982 – розпорядження № 537-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі п. 12
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі
змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у формі витягу від 14.11.2017 за
№ 1003248057 щодо внесення запису про судове рішення
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством, 11.01.2016 12241130014030881, та інформації,
наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг
акцій ПрАТ «Дніпропетровська будівельна компанія
«Містобудіндустрія», код за ЄДРПОУ: 34682050 – розпорядження № 536-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі п. 12
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі
змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у формі витягу від 14.11.2017 за
№ 1003247953 щодо внесення запису про судове рішення
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством, 02.10.2015 12241130016007338, та інформації,
наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг
акцій ПрАТ «Лаваль», код за ЄДРПОУ: 23650410 – розпорядження № 535-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
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т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі
витягу від 14.11.2017 за № 1003247848 щодо внесення
запису про судове рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов’язано з банкрутством, 29.10.2015
12241130006006970, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг акцій
ЗАТ «Укртрансенерго», код за ЄДРПОУ: 32702043 – розпорядження № 534-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі
змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у формі витягу від 14.11.2017 за
№ 1003248007 щодо внесення запису про судове рішення
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством, 07.12.2015 12241130024071974, та інформації,
наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг
акцій ПрАТ «Інститут проблем атомних станцій», код за
ЄДРПОУ: 25053003 – розпорядження № 533-КФ-З від
16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі п. 12
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі
змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
мадських формувань у формі витягу від 14.11.2017 за
№ 1003248209 щодо внесення запису про судове рішення
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством, 23.12.2014 12241130005000140, та інформації,
наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг
акцій ЗАТ «Науково-консультаційний центр «Дніпро
обленерго», код за ЄДРПОУ: 31793040 – розпорядження
№ 532-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі
витягу від 14.11.2017 за № 1003248162 щодо внесення
запису про судове рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов’язано з банкрутством, 16.04.2015
12241130004013656, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР у Східному регіоні службовою запискою від 26.10.2017 № 23/03/137, зупинено обіг акцій
ЗАТ «Абсолют-Гарантія», код за ЄДРПОУ: 31793145 – розпорядження № 531-КФ-З від 16 листопада 2017 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«20» листопада 2017 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно
до документів, наданих ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР - СТБ» (вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113, код
за ЄДРПОУ: 20044726) на скасування реєстрації випуску
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» (код за ЄДРПОУ:
20044726). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» від
27.12.2012 року № 244/1/2012 (дата видачі – 08.04.2014),
видане Національною комісією з цінних паперів та фон-

дового ринку, анульовано – розпорядження № 378-КФ-С-А
від 16 листопада 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих ТОВ «КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ»
(вул. Княгині Ольги, буд. 114, м. Львів, 79060, код за
ЄДРПОУ: 03564269) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства,
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «КОМПЛЕКС
ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» (код за ЄДРПОУ: 03564269).
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «КОМПЛЕКС ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ» від 04.10.2010 року
№ 45/13/1/10 (дата видачі – 21.03.2012), видане Західним
територіальним управлінням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 380-КФ-С-А від 16 листопада 2017 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (із змінами), та на підставі п. 8
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у
формі витягу від 08.11.2017 № 1003224518 про внесення
08.11.2017 запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ВАТ «Азоврембуд» (код за ЄДРПОУ:
25096863) шляхом її ліквідації, та інформації наданої
відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради 25.10.2017 р. № 05.07.-12/551
(вх. № 31520/1 від 30.10.2017),скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Азоврембуд» (код за ЄДРПОУ: 25096863).
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Азоврембуд»
(код за ЄДРПОУ: 25096863) від 30.06.1999 року
№ 200/05/1/99, видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження № 379-КФ-С-А від
16 листопада 2017 року.
17.11.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР
"КОНТАКТ"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська,
б. 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса: lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення
15 листопада 2017 р Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "Контакт" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, з якого стало вiдомо
про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр пакету акцiй власника-фiзичної особи збiльшився на 50 голосуючих акцiй та склав 100 голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiну пакету акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) - 33,333333%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi
акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) - 66,666666%
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Черниш В.В.
16.11.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 00240307;
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, буд. 33-35,
лiт. «Б,В»;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 3-00-18; (04637) 3 - 42 – 44;
5. Електронна поштова адреса: market27@ukr.net; budmash@tim.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.budmash.com;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
24.10.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ»
(протокол № 26) було прийнято рiшення змiнити тип (найменування)
Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
«БУДМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ».
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 16.11.2017р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ».
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 Бережний Сергiй Захарович
16.11.2017

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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИCТВО "ПIВДЕН
ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"

00121146
08292, Київська обл., м. Буча,
вул. Леха Качинського, буд. 3
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- www.utem-group.com
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Позачерговими
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» 10 листопада 2017 року (Протокол № 31) було прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування товариства, у зв'язку зi змiною типу товариства.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ». Повне най
менування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 15.11.2017 р.
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.
17.11.2017
(дата)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ
СЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ
АПАРАТУРИ» (Ідентифікаційний код 14308428) 79019, Україна,

Львівська область, м. Львів, вул. Заводська, 31, повідомляє про проведення 21 грудня 2017 року об 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться за адресою: 79019, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться
в будівлі механо-штампувального цеху.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Львівський завод РЕМА», проводиться у
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год.
00 хв. до 10 год. 50 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 15 грудня 2017р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про затвердження результатів роботи ліквідаційної комісії ПАТ «ЛЗ
РЕМА».
5. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «ЛЗ РЕМА».
6. Про затвердження подальших дій ліквідаційної комісії ПАТ «ЛЗ РЕМА».
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://rema.bfg.lviv.ua.
Акціонери до проведення позачергових загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Львів,
вул..Заводська, 31) у робочі дні з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Старічек Володимир Григорович, тел. (032) 258-92-40. Для участі у зборах необхідно мати:
акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.
Голова ліквідаційної комісії
ПАТ «Львівський завод РЕМА» _________ Старічек В.Г. 20.11.2017р.

№220, 20 листопада 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi Банк) 16.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме Договору застави товарiв в оборотi №016-2017-2-Т вiд 16.11.2017р.,
укладеного з Заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40338302, вiдповiдно
до якого у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №016-2017 вiд 03.11.2017, укладеним мiж Банком та ТОВ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД" у заставу Банку надаються товари в оборотi/переробцi, а
саме: насiння соняшнику у кiлькостi 3400 тонн заставною вартiстю 31 166
678,00 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 31 166 678,00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 14,21 %.
2. Спостережною радою Банку 16.11.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме Договору про внесення змiн та доповнень № 1 до договору застави товарiв в оборотi №016-2017-1-Т вiд
03.11.2017, укладеного з Заставодавцем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40338302, вiдповiдно до якого внесено змiни щодо ринкової та заставної
вартостi предмету застави, яка складає 44 201 682,74 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно
до законодавства, становить: 44 201 682,74 грн. Вартiсть активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис.
грн.Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 20,15 %.
ІІІ. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2.Найменування посади
Голова Правління
Петренко О.Ф.
17.11.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента-Приватне акціонерне товариство «ВІДРОДЖЕННЯ». 2.Код за ЄДРПОУ- 00728629.

3.Місцезнаходження- 37805, Полтавська область, Хорольський район, с.Петракіївка. 4.Міжміський код, телефон та факс- 05362-91179. 5.Електронна пош
това адреса-00728629@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
http://00728629.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог
глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів -Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Відродження» від 24.03.2017р.
(протокол № 1) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства;
16.11.2017р. здійснено державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР; повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІДРОДЖЕННЯ»; повне найменування акціонерного товариства після
зміни- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІДРОДЖЕННЯ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
(підпис)
І.П.Гризодуб
16.11.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Додаток 21 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій
I. Загальні відомості
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт
2 пункту 1 АКЦІОНЕРНЕ
глави 6 розділу III)
ПРИВАТНЕ
1. Повне найменування емітента:

ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"
ЗВІТ

2. Код за ЄДРПОУ:
04832737 розміщення облігацій
про результати
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 17
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-73
,
5. Електронна поштова адреса: transmash@t-mash.dp.ua
за ЄДРПОУ
6. Адреса сторінки в код
мережі
Інтернет,24089818
яка додатково використовується
(найменування
емітента,
код за ЄДРПОУ*)
емітентом для розкриття
інформації:
www.t-mash.dp.ua
Реєстраційний
номер
51/2/2017-Т
7. Вид особливої
інформації:
Відомості про зміну складу посадових
Дата
реєстрації « 20 » липня 2017 року.
осіб
емітента.
1. Дата початку укладенняII.договорів
з першими власниками у процесі
Текст повідомлення
розміщення
(серії) облігацій
згідно
з проспектом
емісії
облігацій:
Рiшеннямвипуску
позачергових
Загальних
зборiв
акцiонерiв
ПрАТ
"ТРАН22.08.2017
СМАШ"
вiд 15.11.2017 р. (Протокол № 3/2017) прийнято рішення про при2. Дата закінчення
укладення
договорів
з першими
пинення
повноважень
наступних
посадових
осіб: власниками у
процесі
розміщення
випуску
(серії)"ТРАНСМАШ"
облігацій:
- голови
Наглядової
ради ПрАТ
Сатуновського Вячеслазапланована
(згідно
з проспектом
емісії облігацій)
21.08.2018
ва
Михайловича
в зв'язку
з припиненням
(перетворенням)
акцiонерного
фактична в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
03.11.2017
товариства
Паспорт серiя
3. Кількість
облігацій
(серії):
АК
№037735,
виданийу випуску
05.02.1998
р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпякі пропонувалися
для розміщення
(згідно з капiталi107
738"Трансмаш"
ропетровськiй
областi.
Частка у статутному
ПрАТ
проспектом
емісії облігацій)
0,0000%.
Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не
фактично
розміщених
738
має.
Загальний
строк, протягом якого посадова особа107
перебувала
на по4. Загальна
номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
садi
- 6 мiсяцiв.
які -пропонувалися
для розміщення
з
33 937 470,00
заступника Голови
Наглядової (згідно
ради ПрАТ
"ТРАНСМАШ"
Тараненко
тимчасовим
свідоцтвом
про зреєстрацію
випуску
Сергiя
Дмитровича
в зв'язку
припиненням
(перетворенням) акцiонернооблігацій),
грн.в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя
го
товариства
фактично
розміщених,
33 937
470,00
АЕ
№ 209614,
виданийгрн.
01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ
УМВС
України
Загальна сума залучених
33 937 ПрАТ
470,00"Транв5.Днiпропетровськiй
областi.коштів
Частка у статутному капiталi
від розміщення
випуску
(серії) судимостi за корисливi та посадовi злочисмаш"
- 0,1410 %.
Непогашеної
облігацій,
ни
не має.грн.
Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала
Облігації,
Кількість (шт.): 0
на
посадi -придбані
19 рокiв членами
6 мiсяцiв.наглядової
сплачена
(спостережної)
ради** ради ПрАТ "ТРАНСМАШ"Сума,
- члена Наглядової
Крячко
Валерiя за
Олексаноблігації
(грн): 0,00
дровича в зв'язку з припиненням (перетворенням)
акцiонерного
товарисОблігації,
придбаніз членами
виконавчого
Кількість
(шт.):серiя
0
тва
в товариство
обмеженою
вiдповiдальнiстю.
Паспорт
АЕ №
Сума, сплачена
за УМВС
органу**виданий 04.12.1997 р. Амур-Нижньоднiпровським
978083,
РВ ДМУ
(грн):
0,00 ПрАТ
України в Днiпропетровськiй областi. Частка у облігації
статутному
капiталi
Облігації, придбані
емітента**
(шт.):та посадовi
"Трансмаш"
- 0,0000працівниками
%. Непогашеної
судимостiКількість
за корисливi
Сума,
сплачена
заперебузлочини не має. Загальний строк, протягом якого
посадова
особа
облігації (грн): 0,00
вала на посадi - 19 рокiв 6 мiсяцiв.
6. Кількість
облігацій, що
обліковуються
на рахунку
в 0Контруса в зв'язку
- члена Наглядової
ради
ПрАТ "ТРАНСМАШ"
Карла
паперах (перетворенням)
емітента за результатами
зцінних
припиненням
акцiонерного товариства в товариство з
повернення вiдповiдальнiстю.
внесків, унесених Паспорт
в оплату Р
за6685451,
облігації, виданий Магiстрат м.
обмеженою
усім особам,
які зробилир.ціЧастка
внески***
Вiдень
MA62 20.08.2012
у статутному капiталi ПрАТ "Трансмаш"
Загальна
повернутих
внесків,заунесених
в та посадовi
0,00
-7.24,7338
%. сума
Непогашеної
судимостi
корисливi
злочини неоплату
за облігації,
усім
особам,якого
які зробили
ці особа перебувала на помає.
Загальний
строк,
протягом
посадова
внески,
садi
- 11 грн***
рокiв 6 мiсяцiв.
- члена Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ" Ковбасинського ОлексанЗатверджено:
дра Борисовича в зв'язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного
А.Р. Каграманян
Голова правління
.
товариства
в товариство
з___________
обмеженою вiдповiдальнiстю.
Паспорт МЕ №
по батькові)
(підпис)
660162,(посада)
виданий 25.08.2005 р.
Днiпровським (прізвище,
РУГУ МВСім’я,
України
в м. Київ.
Частка
у
статутному
капiталi
ПрАТ
"Трансмаш"
0
%.
Непогашеної
судиВід емітента*:
мостi
за корисливi
злочини немає. Загальний
строк, протягом
А.Р. Каграманян
Голова
правліннята. посадовi
___________
якого посадова
на посадi (прізвище,
- 6 мiсяцiв.ім’я, по батькові)
(посада) особа перебувала
(підпис)
III. Підпис
М.П.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
Від андеррайтера*:
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідЕмітент не користується
но з законодавством.
послугами (перетворення)
андерайтера
______________
___________
Голова
комiсiї з припинення
(прізвище,
ім’я, по 16.11.2017
батькові)
(посада)
(підпис)
Е.Р. Бекіров
М.П.

Приватне акціонерне товариство
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

Від Центрального депозитарію
цінних паперів:
______________
___________
(посада)
(підпис)
М.П.

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про
результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від
10.11.2016}
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

32083093
53201, мiстоНiкополь,
проспект Трубникiв, будинок 56
4. Міжміський код, телефон та факс (0566) 638-088, (05662) 2-51-79
5. Електронна поштова адреса
Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.teplogeneratzia.interpipe.biz
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
14.11.2017 року згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» №14/11/2017 вiд 14.11.2017 року) відбулися наступні зміни складу
посадових осіб емітента:
Морозова Дениса Володимировича - представника акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31884200, кiлькiсть та тип акцiй –
15 273 318шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна,
паспорт серiї АЕ № 016263, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 30 червня 1995 року,) звiльнено вiд виконання обов’язкiв голови Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».
Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Морозов Д.В.
перебував на посадi голови Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»
в перiод з 16.03.2017 року по 14.11.2017 року.
Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання голови Наглядової ради Товариства.
14.11.2017 року згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» №14/11/2017 вiд 14.11.2017 року) відбулися наступні зміни складу
посадових осіб емітента:
Кузниченко Дениса Леонідовича члена Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» - незалежного директора обрано головою Наглядової ради
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» членами Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» з їх числа. Кузниченко Д.Л. згоди на розкриття даних про себе не
надавав. Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на строк повноважень Наглядової ради – по 16.03.2020 року. Протягом
останнiх п’яти рокiвКузниченко Д.Л. обiймав наступні посади: ведучий
юрисконсульт, заступник директора з правового забеспечення.
Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання голови Наглядової ради Товариства.
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
Михайлов В.М.
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
15.11.2017
(дата)
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ТЕПЛО
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

31884200
53201, мiсто Нiкополь, проспект
Трубникiв, будинок 56
4. Міжміський код, телефон та факс (0566)638-055, (05662)2-51-79
5. Електронна поштова адреса
Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.
biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.tets.interpipe.biz
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

II. Текст повідомлення
14.11.2017 року згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛО
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» №1411 вiд 14.11.2017 року) відбулися наступні
зміни складу посадових осіб емітента:
Михайлова Віктора Миколайовича - представника акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 35537363, кiлькiсть та тип акцiй –
55 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна)
звiльнено вiд виконання обов’язкiв голови Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ». Михайлов В.М. згоди на розкриття даних про
себе не надав. Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Михайлов В.М. перебував на посадi голови Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» в перiод з 16.03.2017 року по 14.11.2017 року.
Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання голови Наглядової ради Товариства.
14.11.2017 року згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛО
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» №1411 вiд 14.11.2017 року) відбулися наступні
зміни складу посадових осіб емітента:
Мотову Катерину Сергіївну члена Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» - незалежного директора обрано головою Наглядової ради
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» членами Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з їх числа. Мотова К.С. згоди на розкриття даних
про себе не надавала. Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк повноважень Наглядової ради – по 16.03.2020 року.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посаду юрисконсульта.
Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання голови Наглядової ради Товариства.
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
Рябова О.М.
Голова Правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
15.11.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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 використовується
емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/tovgzk/info
7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
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ІІ. Текст повідомлення
16.11.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ «Товкачiський ГЗК» було прийняте
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: надання поворотної фiнансової допомоги на суму 18000000,00 грн
(вiсiмнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) ПАТ «Марганецький гiрничозбагачувальний комбiнат». Ринкова вартiсть предмету правочину визначена
вiдповiдно до законодавства та складає 18 000 000,00 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): 15,2054%. Голосували «за» прийняття рiшення - 100%
членiв Наглядової ради, «проти» - 0% членiв Наглядової ради Товариства.
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 17.11.2017р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного
товариства «Підприємство з
іноземними інвестиціями
«ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(місцезнаходження: Полтавська область, м. Горішні Плавні,
вул. Будівельників, б. 16,
код за ЄДРПОУ 31385850)
Наглядова рада Товариства повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 21 грудня
2017 року, об 15:00 год.
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16, кімната для переговорів.
Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів
акціонерів: 21 грудня з 14:30 до 14:50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах: 15 грудня 2017 року.
Перелік питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІВП», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та порядок проведення зборів.
3. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІВП» та затвердження його
в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання
нової редакції Статуту Товариства.
4. Про Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинів.
Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням
до Директора за місцезнаходженням Товариства, або за зверненням
до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням відокремленого
структурного підрозділу, а саме: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1,
кімната 203, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх
проведення. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: www.ivp.pat.ua. Телефон для довідок: (056) 404‑95-84.
Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує їх повноваження на участь у загальних зборах
акціонерів.
Голова Наглядової ради
Носов В.М.

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї
«Кiровоградгаз»
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
Вiдкрите акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї
«Кiровоградгаз»
2. Код за ЄДРПОУ
03365222
3. Місцезнаходження
25006, м.Кiровоград,
вул. Володарського, буд.67
4. Міжміський код, телефон та факс
(0522) 22-75-07 (0522) 22-95-13
5. Електронна поштова адреса
getman@kirgas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
www.kirgas.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
16 листопада 2017 року ВАТ «Кiровоградгаз» отримав протокол засiдання
Наглядової ради №2/10 вiд 07.11.2017 року.
Наглядовою радою ВАТ «Кiровоградгаз» прийнято рiшення обрати члеІнформація щодо ліквідації Пайового венчурного
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фактор»

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами та
адміністрування пенсійних фондів
«Аруна-Капітал»- (надалі – «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фактор» Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Аруна-Капітал»повідомляє, що 17.11.2017р. загальними зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів
«Аруна-Капітал» було прийняте рішення про дострокове припинення діяльності шляхом ліквідації Пайового венчурного недиверсифікованого
закритого інвестиційного фонду «Фактор» Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Аруна-Капітал»на вимогу про ліквідацію Фонду всіх
його учасників, у відповідності до п. 4 статті 46 Закону України про «Про
інститути спільного інвестування».
Це питання розглядалось на загальних зборах Учасників Товариства з
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Аруна-Капітал» 17.11.2017р. (Протокол
№2/2017 від 17.11.2017р.)
Порядок та строки пред’явлення кредиторами до Пайового венчур-

на Наглядової ради Воловика Владислава Валерiйовича виконуючим
обов’язки Голови Наглядової ради. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не являється
акцiонером Товариства та не володiє простими iменними акцiями у статутному капiталi емiтента. Посадова особа є представником акцiонера Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Строк, на який обрано посадову особу – на перiод до проведення чергових загальних зборiв
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
вересень 2012-листопад 2015р.р., Київський унiверситет туризму, економiки
i права, доцент кафедри цивiльного права та правового забезпечення туризму; листопад 2015р. i по т.ч., ДК «Газ України» Нацiональної акцiонерної
компанiї «Нафтогаз України», заступник директора iз загальних питань.
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
Гладкий Олександр Михайлович
Голова Правлiння ВАТ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
"Кiровоградгаз"
17.11.2017
М.П.
(дата)
ного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фактор»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління
активами та адміністрування пенсійних фондів «Аруна-Капітал»- (надалі – «Фонд») своїх вимог у зв’язку з прийняттям рішення про його
ліквідацію
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається
з наступного робочого дня після публікації в офіційному друкованому органі цього порядку та триває 2 місяці з моменту публікації в офіційному друкованому органі цього порядку. Кредитори подають заяви про задоволення
своїх вимог до Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фактор» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Аруна-Капітал» (надалі – Ліквідаційна комісія) за
місцезнаходженням Ліквідаційної комісії із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, оформлених належним
чином відповідно до чинного законодавства.
Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню
або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією, з оформленням
відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.
На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна
комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою вказаною в заяві кредитора.
Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: м. Полтава,
вул. Соборності, буд. 72, 6 поверх, 601 кімната, тел. (0532) 508 – 715.
Голова ліквідаційної комісії _________ Мурашко Євгенія Василівна
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№220, 20 листопада 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499», що відбулися 15 листопа-

да 2017 року, було прийнято рішення про переобрання директора та дирекції.
Припинено повноваження Директора ПАТ «ЧОПАС 17499» Шумана
Павла Миколайовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 47,37% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Директора займав з 15.11.2012 р.
Обрано Директора ПАТ «ЧОПАС 17499» Шумана Павла Миколайовича
(суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 47,37%
в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 5 років.
Припинено повноваження Члена дирекції ПАТ «ЧОПАС 17499» Лупар
Ольги Павлівни (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних),
яка володiє 9,65% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена дирекції
займала з 15.11.2012 р.
Припинено повноваження Члена дирекції ПАТ «ЧОПАС 17499» Солохненка Василя Олександровича (суб’єкт не надає згоди на розкриття пас-

портних даних), який володiє 8,69% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС
17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посаду Члена дирекції займав з 15.11.2012 р.
Обрано Члена дирекції ПАТ «ЧОПАС 17499» Солохненка Василя Олександровича (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних ), який
володiє 8,69% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано
на строк 5 років.
Припинено повноваження Члена дирекції ПАТ «ЧОПАС 17499» Шевченко Ніни Миколаївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних
даних), яка володiє 5,57% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена
дирекції займала з 15.11.2012 р.
Обрано Члена дирекції ПАТ «ЧОПАС 17499» Шевченко Ніну Миколаївну
(суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних) яка володiє 5,57% в
статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 5 років.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор
Шуман Павло Миколайович

До уваги акціонерів

ПАТ «Київський шовковий комбінат»!
Публічне акціонерне товариство «Київський шовковий комбінат» (код за
ЄДРПОУ - 00306822, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60, далі - Товариство), повідомляє про скликання за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 грудня 2017 року о 10-00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних
зборах.
4. Зміна типу Товариства.
5. Зміна найменування Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції
Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://silk.org.ua.

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться
21 грудня 2017 року з 9-00 до 09-50 години за місцем проведення загальних
зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 15 грудня 2017 року (станом на 24 годину).
Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність або інші документи, що посвідчують
повноваження представника на участь у загальних зборах, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного загальних зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ,
вул. Кирилівська, 60, 3 поверх, офіс 1, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку
денного загальних зборів, – Голова Наглядової ради Горбачова Юлія
Юріївна.
Довідки за телефоном: (044) 425-33-92.

Повідомлення про проведення загальних зборів

Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1.
Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження
регламенту Зборів. 2. Вирішення питання про зміну депозитарної установи. 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів. З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з
11.12.2017р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою 01133, м. Київ, провулок
Лабораторний, 3, в приміщені конференц-залу. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Гавриленко В.М. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного - 24914236.smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95
Голова правління ПрАТ«АГРОФОС»

Приватне акціонерне товариство «АГРОФОС» код за ЄДРПОУ 24914236, місцезнаходження: 01133, м. Київ, про-

вулок Лабораторний,3, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФОС» (надалі Товариство), що
відбудуться 25.12.2017 р. о 10.00 за адресою: 01133, м. Київ, провулок
Лабораторний, 3 в приміщені конференц-залу. Реєстрація учасників
зборів буде проводитись в день зборів з 9.00 до 9.50 за місцем проведення
зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який
посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –19.12.2017 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «ГАЛС-К»

код за ЄДРПОУ 31566427, місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі Товариство), що відбудуться 25.12.2017р. о 15.00
годині за адресою: Чрнігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3,
кв.3. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день зборів з 14.00 до
14.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно
мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів –
також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-

Наглядова рада

рах – 19.12.2017 р. Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться
на голосування): 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів. 2. Вирішення питання про зміну депозитарної установи. 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів. З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись
у робочі дні з 11.12.2017р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Євстратов М. А. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного - 31566427.smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95.
Наглядова рада ПрАТ «ГАЛС-К»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"БРІТІШ АВТО КЛАБ"

30930046
04080, м. Київ, вул. Кирилiвська,39
(044)3934006
office@ britishautoclub.com.ua
www.britishautoclub.com.ua
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
від 10 листопада 2017 року було прийнято рішення про збільшити розмір
статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з
26 061 736,00 грн. (двадцять шість мільйонів шістдесят одна тисяча сімсот
тридцять шість гривень 00 копійок) до 26 311 736 грн. (двадцять шість мільйонів триста одинадцять тисяч сімсот тридцять шість гривень 00 копійок)
шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості
250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 1,00 грн. (одна
гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю
250 000,00 грн. (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).
Визначити В.о. Голови Правління Товариства уповноваженою особою,
якій надаються наступні повноваження:
− проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення;
− проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
− проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
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
Стрижко Михайло Вячеславович
В.о. Голови Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
13.11.2017
(дата)

Повідомлення про проведення загальних зборів.

Приватне акціонерне товариство «АЙПЕК»

(код за ЄДРПОУ 30057276, місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 14), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЙПЕК» (надалі Товариство),
що відбудуться 25.12.2017 р. о 13.00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день зборів з 12.00 до 12.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ,
який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність,
оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –19.12.2017р.
Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів. 2. Вирішення питання про зміну депозитарної
установи. 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів. З документами (проектами рішень) із вищезазначених
питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні
з 11.12.2017р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою: 17500, Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 14. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чернікова О.С. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного - 30057276.smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95
Голова правління ПрАТ «АЙПЕК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Страхова компанiя «ЕйЕмДжи
Груп (далі – Товариство). 2. Код за ЄДРПОУ – 20783470. 3. Місцезнахо-

дження емітента - 02140, Київ, Мишуги,2, оф.423. 4. Міжміський код, телефон та факс емітента - (044)5933913; (044)5933914. 5. Електронна поштова адреса - office@amg-group.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - amg-group.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
16.11.2017р. на адресу Товариства надiйшло письмове повiдомлення
вiд акцiонера Компанiї «АРПАНЕТ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД» (розмiр пакета
акцiй - 84%) про:
- припинення повноважень Голови Наглядової ради та члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера Дорохiна Денiса
Георгiйовича (паспорт ЕН 273930, виданий 18.09.2003р. Стахановським
МВ УМВС України в Луганськiй обл.) з 16.11.2017р. Перебував на посадi з
15.04.2017р. по 16.11.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi i
посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента особисто
не володiє;
- надання повноважень новому члену Наглядової ради Товариства –
представнику акціонера Полiводi Iринi Станiславiвнi (паспорт ЕН 040016
виданий 06.04.1996р. Брянкiвським МВ УМВС України в Луганський обл.)
з 16.11.2017р., термiном на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займає
посаду заступника директора з економiчних питань ТОВ «Електроприлад». Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капіталі емітента особисто не володiє.
16.11.2017р. на адресу Товариства надiйшло письмове повiдомлення
вiд акцiонера ТОВ «Науково-дослiдне спецiалiзоване бюро «Укрспецекс
перт» (розмiр пакета акцiй – 5,6%) про:
- припинення повноважень члена наглядової ради - представника
акціонера Лещенко Олени Анатолiївни (паспорт ТТ 297824 виданий вiд
25.09.2015р. Печерским РВ ГУ ДМС України в м. Києвi) з 16.11.2017р. Перебувала на посадi з 15.04.2017р. по 16.11.2017р. Непогашеної судимостi
за корисливi i посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента особисто не володiє;
- надання повноважень новому члену Наглядової ради Товариства –
представнику акціонера Перегняк Тетянi Степанiвнi (паспорт АВ 223752
виданий 11.01.2005р. Крижопiльським РВ УМВС України у
Вiнницький обл.) з 16.11.2017р., термiном на три роки. Протягом останнiх
п’яти рокiв займала посади головного економiста ТОВ КУА «АОЛА» та
фiнансового директора ТОВ «Зiон». Непогашеної судимостi за корисливi
i посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента особисто не володiє.
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 16.11.2017р.) обрано
на посаду Голови Наглядової ради представника вiд акцiонера - Компанiї «АРПАНЕТ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД» Полiводу Iрину Станiславiвну (паспорт ЕН
040016 виданий 06.04.1996р. Брянкiвським МВ УМВС України в Луганський обл). Часткою в статутному капіталі емітента особисто не володiє. Посадову особу обрано на термiн три роки. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника директора з економiчних питань ТОВ «Електроприлад».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Ю.В.Бородін
16.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про
зміну типу акціонерного товариства)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Дитячий свiт Київ».

Код за ЄДРПОУ 21504897.
1. Місцезнаходження
02192, Київ, А.Малишка, 3
2. Міжміський код, телефон та факс
(044) 559-93-42 543-79-03
3. Електронна поштова адреса
ds@a.ks.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка Info@ds.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.11.2017 р.
прийнято рiшення про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Унiвермаг «Дитячий свiт» на ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Дитячий свiт Київ» . Дата внесення змiн до
ЄДР юридичних осiб 16.11.2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента

Приватне акцiонерне товариство
«Укрекскавацiя»

код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, м.Вінниця,
вул.Айвазовського, 26; тел. 0432-539492, електрона поштова адреса
- exkavacia@ukrpost.ua, валасний веб-сайт - www. exkavacia.com
Відповідно до Наказу по Товариству від 16.11.2017 року № 11-01-к
звільнена в зв’язку з виходом на пенсію за віком головний бухгалтер
Сторожук Галина Іванівна, паспорт АА № 492937, виданий 03.06.1997
року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді
була 6 років, частка в статутному капіталі (СК) – 0%, розмір пакета
акцій 0,0 грн.
Посада головного бухгалтера вакантна.
Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Голова правління Швидкий В.В. підтверджує ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД»
2. Код за ЄДРПОУ: 02497697
3. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Гоголiвська, б.22-24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 486-69-08
5. Електронна поштова адреса: gipro@gipro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.projects.com.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про викуп власних акцій.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про викуп власних акцій Товариством було прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів, які відбулися 15.11.2017р.
Період викупу акцій: дата початку – 20.11.2017р., дата закінчення викупу – 15.02.2018р.
Порядок викупу: 1.Повідомлення ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд» акціонерів про рішення загальних зборів акціонерів про викуп власних акцій.
2.Приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій. Письмова пропозиція подається за визначеною формою. Прийом та реєстрацію
письмових пропозицій здійснюється в депозитарній установі, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів, на яких обліковуються акції Товариства, що викуповуються, ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (код
ЄДРПОУ 23730178) за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26, 4 поверх, к. 401, тел: (044) 501-5919 у робочi днi тижня (понедiлок –
п’ятниця), з 10-00 до 15-00, перерва з 13-00 до 14-00. 3.Укладання договорів купівлі-продажу акцій. Укладання договорів купівлі-продажу акцій
здійснює Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
(код ЄДРПОУ 23730178). 4.Сплата акціонерам вартості акцій на підставі
укладених договорів купівлі-продажу акцій. Останній день подачі письмової пропозиції акціонера – 31.01.2018 року. Мета викупу акцій – задоволення звернень акціонерів щодо викупу належних їм акцій та подальшого
анулювання викуплених акцій. Ціна викупу встановлюється не нижча за
номінальну вартість, яка становить 75,00 грн. Ринкова вартість однієї акції
становить 3368,00 грн. визначеної станом на 12.10.2017р. (день, що передує дню опублікування повідомлення про проведення загальних зборів),
та затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства, у відповідності до
ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Прибуток на акцію за
річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення
про викуп акцій становить 34,32 грн. Підлягають викупу прості іменні акції,
форма існування – бездокументарна. Кількість акцій, що підлягають викупу становить 20000 шт. акцій, у співвідношенні до статутного капіталу –
59,3278%. Власник, який володіє 10 і більше відсотками акцій, за станом
до викупу акцій намір щодо продажу акцій: юридична особа ТОВ «Гіпро-2»
(код ЄДРПОУ: 30604157) не має; власник – фізична особа має. Товариство не володіє iнформацiєю про намiри продажу членами Наглядової
ради та виконавчого органу Товариства акцiй, якими вони володiють, за
станом до викупу. Товариство не володіє раніше викупленими простими
іменними акціями власної емісії. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:
№ 555/1/11 від 29.12.2011р. видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством Голова Правління Антонюк Павло Дмитрович,
16.11.2017р.
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ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Укргідроспецбуд»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акціонерне
товариство «Укргідроспецбуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 01416470
3. Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Гарматна, буд.6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444076071, 0444079332
5. Електронна поштова адреса: priem@ugsb.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ugsb.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
ІІ. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися
31.03.2017 р. прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в ЄДР: 16.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного
товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКР
ГІДРОСПЕЦБУД». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля
змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОСПЕЦБУД».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правління Харів Андрій Іванович, 16.11.2017р.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента

2. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження
емітента
4. Міжміський код,
телефон та факс емітента
5. Електронна поштова
адреса емітента
6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ
"КИЇВМIСЬКБУД-2"

04012661

03151 м. Київ, вул. Народного ополчення, 26-А
(044) 249-02-14 249-02-14
176@comreg.com.ua
http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

Вiдомостi про змiну складу посадових
осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Рiшенням в.о. генерального директора (Наказ №206-к вiд
17.11.2017 р.) посадова особа головний бухгалтер Лисак Надiя
Василiвна призначена на посаду з 20.11.2017р. Рiшення прийнято
на пiдставi заяви про переведення на посаду. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок,
на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, заступник
головного бухгалтера ПрАТ «Трест «Київмiськбуд-2» Рiшенням
в.о. генерального директора (Наказ №205-к вiд 17.11.2017р.) Назаренко
Валентину Вiкторiвну звiльнено з посади головного бухгалтера.
Рiшення прийнято на пiдставi заяви про звiльнення. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.11.2017р. по
17.11.2017р.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.В.о. Генерального директора Iголкiн
Олег Євгенович

№220, 20 листопада 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
І. Загальні відомості

ПАТ «КВБЗ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

1. Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод»
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 21 грудня 2017 року об 11-00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця
2. Код
за ЄДРПОУ:
20280450
Івана
Приходька,
будинок
139, приміщення актового залу півскатно3. Місцезнаходження:
49101,
м.«КВБЗ».
Дніпро, проспект Пушкіна,15
візкового
цеху (3-й поверх)
ПАТ
4. Міжміський
код, телефон
факс: (056)787-04-50,
(056)778-16-01
Реєстрація
акціонерів
та їхтапредставників
відбудеться
в день та
5. Електронна
поштова
адреса: emitent@zemcap.dp.ua
за місцем
проведення
позачергових
загальних зборів з 09-30 год. до
6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
10-40
год.
емітентом
для розкриття
інформації:
http://www.zemcap.com
Для реєстрації
та участі
у позачергових
загальних зборах акціонеВид–особливої
інформації:
відомості про прийняття рішення про
рів7.
(далі
Збори) необхідно
надати:
надання
згоди на
вчинення
значних
правочинів.
• акціонерам
фізичним
особам:
документ,
що посвідчує особу (пасІІ. Текст повідомлення.
порт);
Спостережноюакціонерів
радою ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПIТАЛ"
(надалi
•1.представникам
фізичних
осіб: доручення,
оформлене
згід-Банк)
16.11.2017
прийняте рiшення
про вчинення
значного
правочину,
а
но
з вимогами
законодавства
та документ,
що посвідчує
особу
представсаме (паспорт);
Договору застави товарiв в оборотi №016-2017-2-Т вiд 16.11.2017р.,
ника
укладеного
з Заставодавцем
- ТОВАРИСТВОМ
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПО• представникам
акціонерів
юридичних осіб:З доручення,
оформлене
ВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД",
код ЄДРПОУ
40338302,особу
вiдповiдно
згідно
з вимогами
законодавства та документ,
що посвідчує
преддо якого у(паспорт).
якостi забезпечення
зобов'язань
за кредитним
ставника
У разі якщовиконання
представником
акціонера
є керівник догоюривором
03.11.2017,
укладеним
мiж Банком
та ТОВ
"УКРIНдичної №016-2017
особи, якийвiд
має
право діяти
без довіреності,
замість
довіреності
ВЕСТ-ТРЕЙД"
у заставу
Банку
надаються
в оборотi/переробцi,
а
надається
документ
(витяг,
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насiння
соняшнику
кiлькостi 3400
тонн
заставною
вартiстю
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саду, витяг
зі статуту
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керівнику
від імені
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Ринкова вартiсть
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або послуг,
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підписом
уповноваженої
особи та
печатну, визначена
вiдповiдно
до законодавства,
становить:зазначені
31 166 678,00
грн.
кою
товариства
(у разі відсутності
печатки товариства,
докуменВартiсть
активiв Банку
за даними
останньої
рiчної що
фiнансової
звiтностi
ти
засвідчуються
нотаріально),
а також
документ,
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становить 219(паспорт).
352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
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1. Обрання
лічильної
комісії
Зборів(уТовариства.
Спостережною
радою
Банку
16.11.2017
прийняте
рiшення
про вчи2. Прийняття
рішень
з питань
порядку
проведення
Зборів
Товариства.
нення
значного
правочину,
а саме Договору
про внесення
змiн та допов3. Про
дострокове
припинення
повноважень
членів Наглядової
ради
нень № 1 до договору застави товарiв в оборотi №016-2017-1-Т вiд
Товариства.
03.11.2017,
укладеногокількісного
з Заставодавцем
З ОБМЕЖЕ4. Про визначення
складу -таТОВАРИСТВОМ
строку повноважень
членів
НОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Наглядової
ради Товариства. "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40338302,
вiдповiдно
до якого
внесено
змiни
щодо ринкової та заставної
5. Про обрання
членів
Наглядової
ради
Товариства.
вартостi
предмету застави,
яка складає 44 201
682,74 грн.
Ринкова
вар6. Затвердження
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договотiсть
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послуг,
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правочину,
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визначення
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особи на44їх201
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рах
– 15 грудня 2017ринкової
року.
грн.Спiввiдношення
вартостi майна або послуг, що є предметом
Адреса власного
веб-сайту,
на якому
розміщена
інформація
з проекправочину,
до вартостi
активiв Банку
за даними
останньої
рiчної фiнансотом
рішень по
денного: www.kvsz.com.
вої звiтностi
(у питанням
вiдсотках)проекту
складаєпорядку
20,15 %.
Під час підготовки до Зборів
ІІІ. акціонери
Підпис. Товариства можуть ознайомитись
з документами,
необхідними
длядостовірність
прийняття рішень
з питань
1.Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
інформації,
що
порядку
у робочі
з понеділка
четвер
з 9.00 годинзгіддо
міститьсяденного,
у повідомленні,
тадні
визнає,
що вонапо
несе
відповідальність
12.00
годин, з дати отримання повідомлення до дати проведення Збоно з законодавством.
рів,2.Найменування
за адресою Товариства,
посади у відділі корпоративного управління, кімната 417 та в день проведення Зборів ТоваристваГолова
за місцем
їх проПравління
ведення.
Петренко О.Ф.
Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.17.11.2017 р.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова правління – директор Товариства Шабала А.Д. або особа,
яка виконує його обов’язки.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління – директор ПАТ «КВБЗ» (підпис) А.Д. Шабала М.П.
17.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 04832737
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 17
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-73
5. Електронна поштова адреса: transmash@t-mash.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТРАНСМАШ" вiд 15.11.2017 р. (Протокол № 3/2017) прийнято рішення про припинення повноважень наступних посадових осіб:
- голови Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ" Сатуновського Вячеслава Михайловича в зв'язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного
товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя
АК №037735, виданий 05.02.1998 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ "Трансмаш"
0,0000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 6 мiсяцiв.
- заступника Голови Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ" Тараненко
Сергiя Дмитровича в зв'язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя
АЕ № 209614, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України
в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ "Трансмаш" - 0,1410 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала
на посадi - 19 рокiв 6 мiсяцiв.
- члена Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ" Крячко Валерiя Олександровича в зв'язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя АЕ №
978083, виданий 04.12.1997 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ
"Трансмаш" - 0,0000 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 19 рокiв 6 мiсяцiв.
- члена Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ" Карла Контруса в зв'язку
з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт Р 6685451, виданий Магiстрат м.
Вiдень MA62 20.08.2012 р. Частка у статутному капiталi ПрАТ "Трансмаш"
- 24,7338 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 11 рокiв 6 мiсяцiв.
- члена Наглядової ради ПрАТ "ТРАНСМАШ" Ковбасинського Олександра Борисовича в зв'язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного
товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт МЕ №
660162, виданий 25.08.2005 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. Київ.
Частка у статутному капiталi ПрАТ "Трансмаш" - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом
якого посадова особа перебувала на посадi - 6 мiсяцiв.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комiсiї з припинення (перетворення)
Е.Р. Бекіров 16.11.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»!
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський річковий порт» (код
ЄДРПОУ – 03150220, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів вул. Підвальна, будинок 23) (надалі - «Товариство») повідомляє, що позачергові
загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 08 грудня 2017 року
об 11:00 за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Підвальна, буд. 23, кабінет генерального директора.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 08 грудня 2017 року з 10.00 до 10.30 години за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах
акціонерам-фізичним особам необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що
посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений в порядку, встановленому чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у зборах – 04 грудня 2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про затвердження правочинів вчинених виконавчим органом Товариства
3. Про затвердження рішень наглядової ради Товариства
4. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів
5. Про надання згоди на вчинення значного правочину (укладання
договору іпотеки).
6. Зміна типу Товариства.
7. Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Про призначення уповноваженої особи на підписання Статуту
Товариства в новій редакції
9. Про вчинення усіх необхідних дій пов’язаних із зміною типу Товариства.
10. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу 3 ч. 3 ст. 40 Закону Украї
ни «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не
має права брати участь у загальних зборах.
Акціонери можуть знайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 15.00 год. за адресою: 14000, м. Чернігів,
вул. Підвальна, буд. 23, 2-й поверх, приймальня генерального директора Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства О.В. Рождьонний. (Відповідальна особа – юрист Литвиненко
Юлія
Павлівна,
контактний
телефон
04622-4-00-61;
04622-4-12-70).
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://chernigivriverport.pat.ua/
Звертаємо вашу увагу, що відповідно до положень Закону України
«Про депозитарну систему України» цінні папери акціонерів, які не
уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня
2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
в органах емітента.
З метою недопущення застосування до Вас вказаних обмежень
при реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, скликаних
на 08 грудня 2017 року, ПАТ «Порт Чернігів» повідомляє про необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку у цінних
паперів.
За довідками з питань укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах звертайтеся до депозитарної установи
ТОВ «Укренергореєстр» за телефоном (044) 499-90-08.
З повагою,
Наглядова рада ПАТ «Порт Чернігів»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬЛЬОН»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬЛЬОН» (Ідентифікаційний код 05467837; 45600, Україна, Волинська область, Ковельський
район с. Вербка, вул. Ватутіна, 101) повідомляє про проведення 20 грудня 2017 року о 11 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться за адресою: (45600, Україна, Волинська область, Ковельський район, с. Вербка, вул. Ватутіна, 101 у адміністративній будівлі Товариства).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у
загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОВЕЛЬЛЬОН», проводиться у день
проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 40 хв.
до 10 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 14 грудня 2017р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних
зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2015, 2016 рік. Звіт Наглядової Ради
Товариства за 2015, 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 рік. Розподіл
прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2015, 2016р.
6. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту
Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
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11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (45600, Украї
на, Волинська область, Ковельський район, с. Вербка, вул. Ватутіна, 101)
у робочі дні з 11 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. у адміністративній будівлі).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Клюнда Олег Степанович. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену
довіреність.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
2016 рік
2015 рік
Усього активів
6000,3
4580,8
Основні засоби
6000,3
4580,8
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
119,4
119,4
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
5991,8
4603,08
Чистий прибуток (збиток)
(2389,3)
(1788,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
477480
477480
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
2
2
періоду (осіб)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "ПРОСТОстрахування"

24745673
04050, Київ, Герцена, 10
044 2062885 044 2062884
a.stepaniuk@pro100.ua

http://www.pro100.ua/ua/pro-kompaniyu/
zvitnist/zvitnist-emitenta
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
З 15 листопада 2017 року на посаду Голови Правлiння Приватного
акцiонерного товариства «ПРОСТО-страхування» обрано Сапацинського
Олега Володимировича (згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Протокол Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «ПРОСТО-страхування» вiд 15 листопада
2017 року. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Не володiє

часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом
останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
З 07 листопада 2017 року припиненно повноваження Голови Правлiння
Приватного
акцiонерного
товариства
«ПРОСТО-страхування»
Крашенiннiкова Iгоря Володимировича у зв’язку зi смертю. На посадi перебував з 01 жовтня 2014 року. Не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
З 14 листопада 2017 року Членом Правлiння Приватного акцiонерного
товариства «ПРОСТО-страхування» обрано Степанюк Олену Вiкторiвну
(згоди посадової особи, щодо розголошення паспортних даних не отримано). Пiдстава: Протокол Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «ПРОСТО-страхування» вiд 14 листопада 2017 року. Строк, на який
обрано посадову особу - безстроково. Не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Начальника Юридичного управлiння, Начальник Юридичного управлiння.
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
Сапацинський Олег Володимирович
Голова Правлiння
(ініціали та прізвище керівника)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"; код за ЄДРПОУ 00851376; місцезнаход-

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"!

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

(код за ЄДРПОУ: 21186813)
Місцезнаходження: Україна, м. Харків, вул.Плеханівська, 63.
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", що знаходиться за
адресою: м.Харків, вул.Плеханівська, 63 (надалі - "Товариство") повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі також - "Загальні збори") згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону "Про акціонерні товариства".
Дата проведення Загальних зборів - "08" грудня 2017 року.
Загальні збори проходитимуть за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська, 63, зал засідань.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 04 грудня 2017 року (станом на 2400 ).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 09 год. 45 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на
приватне.
4. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Про скасування дії Положень Товариства: "Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія", "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія", "Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія", "Про Правління Публічного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія".
7. Про затвердження Положення "Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія".
8. Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія".
9. Про затвердження Положення "Про Ревізійну комісію Приватного
акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія".
10. Про затвердження Положення "Про Правління Приватного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія".
11. Про затвердження Положення "Про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства "Харківська муніципальна страхова компанія".
12. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували "проти" прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
http://xmck.org/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
ПАТ "ХМСК": м. Харків. вул.Плеханівська, 63, приймальня, щоденно (крім
суботи та неділі) з 09:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до
13:30 год.), а в день проведення позачергових загальних зборів - також у
місці їх проведення за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Голова Правління Товариства - Зубченко Ірина
Іванівна (тел.: /057/ 73194 00).
З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів звертатись до зазначеної посадової
особи.
Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до
вимог чинного законодавства.

Генеральний Директор-Голова Правління
АТ "НВО СОЗИДАТЕЛЬ"

Наглядова рада Товариства
Голова Наглядової ради С.В. Платонов

ження 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка;
тел/факс: (03342) 2-26-05; е-mail: m.chub@chebaturochka.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет: chebaturochka.ua.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
14.11.2017р. припинено Повноваження ревiзiйної комісії у складі: Голови - Адам Лiдiї Петрівни та Членів - Баранової Анастасiї Юріївни, Iванової Карини Олександрівни. Особи перебували на посадах з
19.04.2016р., замiсть звiльнених осіб на зазначені посади нiкого не
призначено (обрано). Особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, кожна особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0.000037% на суму 25.00 грн. Дата вчинення дiї 14.11.2017р. Рiшення
прийнято позачерговими загальними зборами Товариства (протокол №
1/1 вiд 14.11.2017р.).
Генеральний директор Сич А.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"СОЗИДАТЕЛЬ"

(код ЄДРПОУ 13416334, місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Центральний район (колишній: Кіровський район), вул. Андрія Фабра (колишня: вул. Сєрова), буд.4) (далі за текстом Товариство) повідомляє про скликання "26" грудня 2017 року позачергових загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення позачергових загальних зборів: "26" грудня 2017 року об 10.00 год.
Місце проведення позачергових загальних зборів: 49600, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Центральний район (колишній: Кіровський
район), пр. Дмитра Яворницького (колишній: пр. Карла Маркса), буд.89,
конференц-зал, кімната або офіс № 26.
Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів:
"26" грудня 2017 року об 09.30 год.
Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів:
"26" грудня 2017 року об 10.00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - на 24 годину "19" грудня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерного Товариства.
3. Обрання в діючий склад Правління Товариства нових Членів.
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 49600, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Центральний район (колишній: Кіровський
район), пр. Дмитра Яворницького (колишній: пр. Карла Маркса), буд.89,
конференц-зал, кімната або офіс № 26 у робочі дні з 10:00 год. до 15:00
год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів - Генерального Директора - Голову Правління Турчина Леоніда Аркадійовича.
Телефон для довідок (056)778-54-15, а також інформацію можна подивитись на сайті Товариства www.sozidatel.dp.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Всім зацікавленим особам

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОТЕХ СЕРВІС», у зв’язку із наміром придбати акції При-

ватного акціонерного товариства «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ»,
Приватного
акціонерного
товариства
«Нікопольський ремонтний завод», Приватного акціонерного товариства
«Теплоелектроцентраль», Приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«УКРПРОМГАРАНТ», що з урахуванням кількості акцій, які належатимуть
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОТЕХ СЕРВІС» та її
афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитиме більше 10% простих акцій ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ», ПрАТ «Нікопольський ремонтний завод», ПрАТ «Теплоелектроцентраль», ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», ПрАТ «Страхова компанія
«УКРПРОМГАРАНТ» відповідно, у відповідності до вимог статті 64 Закону
України «Про акціонерні товариства», повідомляє про наступне:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОТЕХ СЕРВІС» та

афілійовані з нею особи не володіють акціями Приватного акціонерного товариства «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»
(код за ЄДРПОУ 31760880), Приватного акціонерного товариства «Нікопольський ремонтний завод» (код за ЄДРПОУ 31167067), Приватного акціонерного товариства «Теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 31884200),
Приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (код за ЄДРПОУ
31802573), Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УКР
ПРОМГАРАНТ» (код за ЄДРПОУ 31549726);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОТЕХ СЕРВІС»
має наміри придбати: 4 149 678 штук простих іменних акцій Приватного
акціонерного товариства «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 31760880), 2 442 134 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Нікопольський ремонтний
завод» (код за ЄДРПОУ 31167067), 17 194 020 штук простих іменних акцій
Приватного акціонерного товариства «Теплоелектроцентраль» (код за
ЄДРПОУ 31884200), 20 768 604 штук простих іменних акцій Приватного
акціонерного товариства «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (код за ЄДРПОУ 31802573),
15 001 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «УКРПРОМГАРАНТ» (код за ЄДРПОУ 31549726)
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26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

7

8

9

10

11

12

					

У разі передплати
через редакцію
Ціна на 1 місяць:
350,00 грн
Ціна на рік:
4200,00 грн
Мінімальний термін
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
(044) 4983815
Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України
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Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДУ «АРІФРУ»
		
		
Установа банку
					
АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
						
					
На 2017 рік по місяцях
					
1
2
3
4
5
6
7

Сума

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

8

9

10

11

12

					
					
					
					

адреса

					
					
					
				

Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)
Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Видається:
з грудня 2006 р.
Директор
Ігор Доброван
Головний редактор
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
email: l.kolomiets@smida.gov.ua

Прізвище, ім’я та по-батькові

Прийом оголошень —
email:
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (багатоканальний):
(044) 5864394,
(044) 4983816,
(044) 4983815
Адреса для листування:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
Адреса редакції:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
www.smida.gov.ua
Тираж: 1 000
Замовлення № 17220
Ціна договірна.
Матеріали, відмічені символом ,
публікуються на правах реклами

Сума

Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
17.11.2017 р.

