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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Рішення Комісії № 584 від 10.08.2017 р.

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

4

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
10.08.2017

м. Київ

№ 584

Про внесення змін до Положення про порядок звітування
депозитарними установами до
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2017 року за № 1084/30952
Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня
2017 року № 1983 – VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за
№ 1126/23658, такі зміни:
1) у розділі І:
абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
«власник пакета акцій – особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери), на рахунку у цінних
паперах якої у депозитарній установі обліковуються права на акції певного емітента у кількості, що становить
10 відсотків і більше статутного капіталу цього емітента,
а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, –
5 відсотків і більше статутного капіталу такого емітента»;
у пункті 8:
в абзаці другому слова «та скріплюється печаткою депозитарної установи» виключити;
в абзаці третьому слова «відбитком печатки депозитарної установи та» виключити;
2) пункт 4 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних
паперах власників цінних паперів унаслідок:
1) зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає
власником пакета акцій;
2) збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета
акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 %
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до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо
емітентом є публічне акціонерне товариство, – від 5 %
до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента;
3) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета
акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 %
до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо
емітентом є публічне акціонерне товариство, – від 100 %
до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента;
4) зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він
перестає бути власником пакета акцій;
5) зарахування за наслідками операцій емітента
прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета
акцій;
6) збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника
цінних паперів – власника пакета акцій, внаслідок чого
пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно)
статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, – від 5 % до 100 % (включно)
статутного капіталу такого емітента;
7) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника
цінних паперів – власника пакета акцій, внаслідок чого
пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно)
статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, – від 100 % до 5 % (включно)
статутного капіталу такого емітента;
8) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника
цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;
9) блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;
10) розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;
11) списання з ініціативи третьої сторони прав на акції
з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій.»;
3) додатки 5, 10 викласти в новій редакції (додаються).
2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Адміністративні дані депозитарних установ, дата
формування яких до 30 вересня 2017 року, подаються до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на
звітну дату складання таких даних.
4. Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2017 року,
але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
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6. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього нормативноправового акта на офіційному веб-сайті Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
Додаток 5
до Положення про порядок звітування депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІ)

1
2
3
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5
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7
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18
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22

Довідка
про перелік власників пакетів акцій
та власників іпотечних цінних паперів1
Номер за порядком
Квартал, за який подаються Дані
Рік, за який подаються Дані
Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Дані про депозитарій: найменування
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований емітент цінних паперів
(емітент – нерезидент)
Дані емітента: повне найменування
Дані емітента: організаційно-правова форма2
Дані емітента: країна реєстрації3
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових
інструментів (код СFI)
Дані про цінні папери: код4
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного
цінного папера, частка консолідованого іпотечного
боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат
участі, премія – для опціонних сертифікатів
Дані про цінні папери: код валюти5
Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що
припадає на іпотечні сертифікати участі, премія –
для опціонних сертифікатів, грн
Дані про власника: вид6
Дані про власника: країна реєстрації7, 8
Дані про власника: організаційно-правова форма
(юридичної особи – резидента)2, 8
Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента)8
Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований власник цінних паперів
(юридичної особи – нерезидента)
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23 Дані про власника: реєстраційний номер облікової
картки платника податків (фізичної особи – резидента)
24 Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів
спільного інвестування)
25 Дані про власника: повне найменування юридичної
особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю –
не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з
управління активами такої особи, управителя) або
прізвище фізичної особи8
26 Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім’я фізичної особи8
27 Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
28 Дані про власника: місцезнаходження8
29 Дані про власника: код території (заповнюється для
юридичних осіб – резидентів)8, 9
30 Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску
яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
31 Частка в статутному капіталі (для акцій), %
32 Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів,
реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим
свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
33 Частка заблокованих цінних паперів в статутному
капіталі (для акцій), %
34 Примітки
З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної
установи.
2
Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»
Системи довідників та класифікаторів.
3
Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
4
Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та
класифікаторів.
5
Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік
та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
6
Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
7
Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
8
У разі якщо власником пакета акцій або власником
іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта
управління відповідними цінними паперами.
9
Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік
та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
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Додаток 10
до Положення про порядок звітування депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28

Довідка про власників пакетів акцій1
Номер за порядком
Дата, станом на яку подаються Дані
Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
Дані депозитарної установи: найменування
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований емітент цінних паперів
(емітент – нерезидент)
Дані емітента: повне найменування
Дані емітента: організаційно-правова форма2
Дані емітента: країна реєстрації3
Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Дані про депозитарій: найменування
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових
інструментів (код СFI)
Дані про цінні папери: код4
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного
цінного папера
Дані про цінні папери: код валюти5
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
Дані про власника: вид6, 7
Дані про власника: країна реєстрації7, 8
Дані про власника: організаційно-правова форма
(юридичної особи – резидента)2, 7
Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної
особи – резидента)
Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних
паперів (юридичної особи – нерезидента)
Дані про власника: реєстраційний номер облікової
картки платника податків (фізичної особи – резидента)
Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів
спільного інвестування)
Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут
спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя)
або прізвище фізичної особи7
Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім’я фізичної
особи7
Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
Дані про власника: місцезнаходження7
3
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29 Дані про власника: код території (заповнюється
для юридичних осіб – резидентів)7, 9
30 Дата відкриття рахунку в цінних паперах
31 Дата виникнення нерегулярних Даних
32 Види змін на рахунку в цінних паперах депонента10
33 Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про
реєстрацію випуску), шт.
34 Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів,
реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим
свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
35 Частка в статутному капіталі, %
36 Частка заблокованих цінних паперів в статутному
капіталі (для акцій), %
37 Примітки
З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної
установи.
1

Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»
Системи довідників та класифікаторів.
3
Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
4
Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та
класифікаторів.
5
Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік
та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
6
Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
7
У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта управління корпоративними правами.
8
Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
9
Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік
та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
10
Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види
змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача»
Системи довідників та класифікаторів.
2

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
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, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3
Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 травня 2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, наданих Публічним акціонерним товариством «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК», 01033,
м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, код за ЄДРПОУ:
19024948, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією
акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних
акцій Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» – розпорядження № 412-КФ-З від 25 вересня 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:
«27» вересня 2017 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
4

Постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 14.09.2017 р.
№ 403-ЦА-УП-Т, винесеної у відношенні ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37962781) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, анулювання ліцензій на
провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльності з торгівлі цінним паперами, а саме:
брокерської діяльності серії АЕ № 185110 від
08.10.2012, виданої на підставі Рішення Комісії від
07.12.2011 № 1113; дилерської діяльності серії АЕ
185111 від 08.10.2012, виданої на підставі Рішення
Комісії від 07.12.2011 № 1113.
* * *
Постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 14.09.2017 р.
№ 406-ЦА-УП-Т, винесеної у відношенні ТОВ «ПЕРША
ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33417537) за умисні дії, що
мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінним
паперами, а саме: брокерської діяльності серії АГ
№ 580214 від 07.02.2012, виданої на підставі Рішення
Комісії від 14.05.2010 № 517; дилерської діяльності
серії АГ 580215 від 07.02.2012, виданої на підставі Рішення Комісії від 14.05.2010 № 517.
26.09.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про
зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента
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

ТОВАРИСТВО
"IНПРОЕКТСЕРВIС"

14307506
54017, м. Миколаїв, проспект Центральний
(Ленiна ) буд. 67
(0512)47-10-40 (0512)47-47-39
ipc@ukr.net
www.ipc.mk.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА
КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ
УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ
ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» (надалі ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» або Товариство) повідомляє Вас, що 01 листопада 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, зала № 401, відбудуться загальні
збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 01 листопада 2017 року з 09.15 год. до 09.50 год. за адресою:
Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, фойє центрального холу.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год. 26 жовтня 2017 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» Зембицький Петро Юлійович. Ознайомлення з матеріалами
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до
31 жовтня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до
18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38, 1-й корпус, офіс 104, ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ», контактна особа - Головата Ганна Іванівна – начальник відділу
кадрів ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ».
01 листопада 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі
Інтернет за адресою http://ukrndiingproekt.com.ua/ .
Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі,
яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв Товариства, складеного ПАТ НДУ станом на 19.09.2017р.та який отримано ПрАТ «IНПРОЕКТСЕРВIС»
22.09.2017 р., пакет акцiй власника - фiзичної особи збiльшився з
498691 штуки, що складає 11,55 % статутного капiталу та 12,61 % голосуючих акцiй до 540196 штук, що складає 12,076 % статутного капiталу та
14, 00 % голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Фастовець Костянтин Володимирович
генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
22.09.2017
(дата)

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності
в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту
в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії
Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р.
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного
товариства про проведення загальних зборів»)
Найменування показника
2016 рік
2015 рік
Усього активів
24 961
22 357
Основні засоби
3 353
2 484
Довгострокові фінансові інвестиції
16 741
8 092
Запаси
13
14
Сумарна дебіторська заборгованість
2 854
11 179
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 990
576
Нерозподілений прибуток
22 124
19 609
Власний капітал
23 761
21 246
Статутний капітал
1 261
1 261
Довгострокові зобов`язання
178
178
Поточні зобов`язання
1 022
933
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2 622
1 685
(грн.)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 260 600 1 260 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
24
26
Телефон для довідок: (044) 486-32-78

ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ — 03351912
3. Місцезнаходження — 36020 м. Полтава вул. Володимира Козака, б. 2-А
4. Міжміський код, телефон та факс — (0532)50-24-50 (0532) 50-24-50
5. Електронна поштова адреса — Latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації — www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення — Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи Поліщука Петра Павловича, який
займав посаду Члена Наглядової ради — представника акціонера Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України», припинені на підставі повідомлення про заміну
члена Наглядової ради — представника акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 18.09.2017р. №10-6755/1-17.
Дата отримання ПАТ «Полтавагаз» повідомлення про заміну члена Наглядової ради — представника акціонера — 22.09.2017р.
Посадова особа володiла часткою в статутному капіталі емiтента
0,0012067% (пакет акцій емітента у розмірі 5,25грн.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не мала.
Посадова особа згоду на розкриття своїх паспортних даних не давала.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з
06.04.2017р. По 22.09.2017р.

Повноваження посадової особи припинені без прийняття рішення
органом управління емітента.
Чередник Ірина Анатоліївна набула повноважень Члена Наглядової
ради — представника акціонера Публічного акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Набуття повноважень посадової особи відбулося на підставі повідомлення про заміну
Члена Наглядової ради — представника акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 18.09.2017р. №10-6755/1-17.
Дата отримання ПАТ «Полтавагаз» повідомлення про заміну члена Наглядової ради — представника акціонера — 22.09.2017р.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Посадова особа згоду на розкриття своїх паспортних даних не давала.
Повноваження посадової особи набуті без прийняття рішення органом управління емітента.
Строк, на який набуває повноважень особа: до наступних чергових
загальних зборів емітента або наступного повідомлення про заміну
Члена Наглядової ради — представника акціонера.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
01.2014р.-08.2014р. — Заступник начальника юридичного департаменту ТОВ «Фармастор», з 08.2014р. По теперішній час — заступник директора департаменту — начальник управління з корпоративних питань та цінних паперів Департаменту майнових та корпоративних
відносин, Заступник начальника управління — начальник відділу корпоративного управління господарськими товариствами «Групи Нафтогаз» управління корпоративних прав Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Голова правління
Гринчак Ростислав Іванович

Публічне акціонерне товариство
«Ідея Банк»

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»
Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» (далі – Банк), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 31 жовтня 2017 року о 10:00 год. в
конференц-залі Банку на третьому поверсі Головного офісу за
адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів почнеться о
09:00 год. та закінчиться за 30 хвилин до початку Загальних зборів
акціонерів, тобто о 09:30 год., згідно переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах, складеному депозитарієм станом
на 25 жовтня 2017 року.
Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку
складають такі питання:
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
3) Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
4) Визначення кількісного складу Спостережної Ради;
5) Обрання членів Спостережної Ради.
6) Обрання Голови Спостережної Ради.
7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради.
8) Встановлення розміру винагороди Членів Спостережної ради.
9) Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Спостережної ради.
Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме:
• Гошовська Руслана Геннадіївна – головний юрисконсульт Юридичного департаменту ПАТ «Ідея Банк»;
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• Веселовський Володимир Олексійович – юрисконсульт Юридичного департаменту ПАТ «Ідея Банк».
2) Обрати Головою зборів Гелея Юрія Романовича - представника
Гетін Холдінг С.А., Секретарем зборів – Крука Богдана Михайловича,
Корпоративного секретаря Банку.
3) Припинити повноваження Спостережної Ради у повному складі.
4) Визначити кількісний склад Спостережної Ради в складі 5-ти членів.
5) За підсумками кумулятивного голосування.
6) За підсумками кумулятивного голосування.
7) Застосовувати Типовий договір з Членом/Головою Спостережної
Ради, затверджений Загальними зборами акціонерів 25 листопада
2016 року.
8) Встановити, що Голова та Члени Спостережної Ради, які є акціонерами або представниками акціонерів, виконують обов‘язки безоплатно. Встановити незалежним Членам Спостережної Ради, які висловлять бажання, винагороду в сумі 7000 (сім тисяч) грн. на місяць.
9) Обрати Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича уповноваженою особою на підписання зі сторони Банку договорів з
обраними Головою та Членами Спостережної Ради на умовах Типового договору.
Починаючи з 28 вересня 2017 року особам, які мають право на
участь у Загальних зборах акціонерів Банку, надаються документи для
ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів у Бюро Правління Банку на третьому поверсі Головного офісу ПАТ «Ідея Банк» за
адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, у робочі дні з 10 до 16 години. Відповідальна особа - Корпоративний секретар Крук Б.М.
Адреса власного веб-сайту ПАТ «Ідея Банк», на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: www.ideabank.ua .
Голова Спостережної Ради
ПАТ «Ідея Банк» _______________________ Піотр Качмарек
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ «КРАСНИЙ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ «КРАСНИЙ».
2. Код за ЄДРПОУ – 00372629.
3. Місцезнаходження - 17584 , Чернігівська область, Прилуцький р-н,
смт. Линовиця, вул. Заводська, 4.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04637) 6-91-95 (04637) 6-92-18.
5. Електронна поштова адреса - sahzavod@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://00372629.smida.gov.ua/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість.
ІІ. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв: загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» (далі по
тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів,
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
314114,54 тис. грн. (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 159070 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 197,46938%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто
сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття
рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);
122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір застави, наступної застави виробничого обладнання, що
забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між
ТОВ «Городище-пустоварівська аграрна компанія» та АТ «Райффайзен
Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі
10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район,
с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 51; Код за ЄДРПОУ
юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний
код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно
зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 34736210;
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «ГородищеПустоварівська аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші
істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
2) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
157057,27 тис. грн., (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 159070 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,73469%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять
тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім)
штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);
122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається за-

гальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір застави, наступної застави виробничого обладнання, що
забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» та СТОВ «Цукровик» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором
на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть
укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Галс Агро» та
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровик»; Місцезнаходження юридичних осіб: ТОВ «Торговий дім «Галс Агро»
- 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; « СТОВ «Цукровик» - 17584, Чернігівська обл., Прилуцький
район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; Код за ЄДРПОУ юридичних
осіб - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних
осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: ТОВ «Торговий
дім «Галс Агро» - 37109854, СТОВ «Цукровик» - 30829636; Інформація
щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71
Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «Торговий дім «Галс
Агро» та СТОВ «Цукровик» є афілійованими особами Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
3)Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
314114,54 тис. грн., (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає
31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна
або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
197,46938%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч
дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто
двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними
зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної застави транспортних засобів з АТ «Райффайзен Банк
Аваль», що забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «ГородищеПустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за
Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-пустоварівська аграрна компанія» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі
10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район,
с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 51; Код за ЄДРПОУ
юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний
код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно
зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 34736210;
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «ГородищеПустоварівська аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші
істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
4) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
157057,27 тис. грн., (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності: 159070 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
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тках): 98,73469%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять
тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім)
штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);
122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної застави транспортних засобів,, що забезпечує
виконання зобов'язань зобов'язань ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» та СТОВ «Цукровик» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором
на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть
укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Галс Агро» та
cільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровик»; Місцезнаходження юридичних осіб: ТОВ «Торговий дім «Галс Агро» 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4, « СТОВ «Цукровик» - 17584, Чернігівська область,
Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; Код за ЄДРПОУ
юридичних осіб - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний
код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно
зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: ТОВ «Торговий дім «Галс Агро» - 37109854, СТОВ «Цукровик» - 30829636;
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «Торговий
дім «Галс Агро» та СТОВ «Цукровик» є афілійованими особами Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
5) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» (далі по тексту
- Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 314114,54 тис.
грн., (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.);
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
159070 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми
коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 197,46938%; Загальна
кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:
17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: (зазначається,
якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної іпотеки нерухомого
майна з АТ «Райффайзен Банк Аваль», що забезпечує виконання зобов'язань
ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен
Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій,
що буде укладений між ТОВ «Городище-пустоварівська аграрна компанія» та
АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках
зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 72
місяців; Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район, с.
Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 51; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних
осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 34736210; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71
Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «Городище-Пустоварівська
аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
6) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
157057,27 тис. грн., (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає
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31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна
або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
98,73469%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч
дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять
дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття
рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної іпотеки нерухомого майна,, що забезпечує виконання зобов'язань
ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» та СТОВ «Цукровик» перед АТ «Райффайзен Банк
Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що
буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк
Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро
(п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий
дім «Галс Агро» та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровик»; Місцезнаходження юридичних осіб: ТОВ «Торговий
дім «Галс Агро» - 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4, « СТОВ «Цукровик» - 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; Код за
ЄДРПОУ юридичних осіб - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для
юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину:
ТОВ «Торговий дім «Галс Агро» - 37109854, СТОВ «Цукровик» - 30829636;
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «Торговий дім
«Галс Агро» та СТОВ «Цукровик» є афілійованими особами Товариства;
Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
7) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:
395784,32 тис. грн., (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає
31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 248,81142%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім)
штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні
умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір фінансової поруки з
АТ «Райффайзен Банк Аваль», що забезпечує виконання зобов'язань
ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен
Банк Аваль» за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром
заборгованості не більше 12 600 000,00 євро (дванадцять мільйонів шістсот
тисяч), строком дії не більше 60 місяців; Повне найменування юридичної
особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Городище-Пустоварівська
аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна,буд.
51; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину:
34736210; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним
товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «ГородищеПустоварівська аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші
істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління Прозор Сергiй Михайлович (підпис) (ініціали та
прізвище керівника) М.П. 27.09.2017
(дата)

№183, 27 вересня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІССЯХЛІБ"

код ЄДРПОУ 04310507. місцезнаходження - 33010 ,м. Рівне , вул. Макарова ,14, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів ПАТ
"Поліссяхліб" на 03 листопада 2017 року о 10-00 годині, за адресою:
33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14, каб. 2 (зала зібрань).
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних
зборів акціонерів ПАТ "Поліссяхліб".
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Поліссяхліб".
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Поліссяхліб".
4. Про затвердження звіту комісії з припинення ПАТ "Поліссяхліб" в
зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення.
5. Про затвердження передавального акту ПАТ "Поліссяхліб" .
6. Про обрання уповноваженої особи ПАТ "Поліссяхліб" при здійсненні дій, пов'язаних із реорганізацією Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Поліссяхліб".
8. Про обговорення та затвердження статуту Товариства з додатковою
відповідальністю "Поліссяхліб".
9. Про уповноваження осіб на підписання статуту Товариства з додатковою відповідальністю "Поліссяхліб".
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 30 жовтня 2017 року. Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення зборів - 03 листопада 2017 року з 9-00 год. по 945 год. за місцем проведення зборів. Акціонери мають право ознайомитися особисто з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ "Поліссяхліб" (Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова, 14,
каб.1 (приймальна) , в кожну середу, з 10-00 год. до 12-00 год. та в день
проведення загальних зборів акціонерів за адресою: Рівненська обл., м.
Рівне, вул. Макарова, 14, каб. 2 (зала зібрань). Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова комісії з припинення Коробка Олександр Федорович. Для участі у
зборах акціонеру (його представнику) необхідно з собою мати документ,
що засвідчує особу, крім цього, представнику акціонера мати документ,
що підтверджує його повноваження. Пропозиції щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше ніж за 20
днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: (0362) 63-25-36. Адреса власного веб-сайту: polissyahlib.pat.ua
Голова Наглядової ради Нагорнюк В.В.

Голова комісії з припинення

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "НЬЮ СЕРВІС"

2. Код за ЄДРПОУ: 23933237
3. Місцезнаходження: 49125, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Березинська, буд. 48
4. Міжміський код, телефон, та факс: (0562) 33-99-15, (0562) 33-99-15
5. Електронна поштова адреса: info@newservice.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.newservise.prat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення
22 вересня 2017 року ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"НЬЮ СЕРВІС" від ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" було
отримано Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, згідно до інформації якого відбулася зміна
власників акцій Товариства, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
1) розмiр пакету простих iменних акцiй "фiзичної особи" зменшився з
702 штук акцiй до 0 штук акцiй. Розмiр частки акцiонера "фiзичної особи"
до змiни розмiру пакета простих iменних акцiй складав 30.0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та 30.0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера "фізичної особи" пiсля змiни розмiру пакета
простих iменних акцiй склав 0.0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй та
0.0000% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
2) розмiр пакету простих iменних акцiй "фiзичної особи" збiльшився з
1638 штук акцiй до 2340 штук акцiй. Розмiр частки акцiонера "фiзичної
особи" до змiни розмiру пакета простих iменних акцiй складав 70.0000%
в загальнiй кiлькостi акцiй та 70.0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй. Розмiр частки акцiонера "фізичної особи" пiсля змiни розмiру пакета простих iменних акцiй склав 100.0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй та
100.0000% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:
Директор ПрАТ "Нью Сервіс" Гузенко І.А.
25.09.2017 р.
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6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
Голова комісії з припинення
емітентом для розкриття інформації
03327836.smida.gov.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
(далі - ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ
ІНВЕСТМЕНТС") (місцезнаходження:
II. Текст повідомлення
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по32836032)
ГерченкоПрАТ
Т.М.,«Рембудкомплект»
у відповідності до ч.22.09.2017
1 ст. 82 Закону
України "Про
вноважень посадової особи виконано на підставі п.9 Загальних чергових
зборів акціонерів ПрАТ «Рембудкомплект».Посадова особа Палієнко Іван
Олександрович (паспорт: серія СО номер 250639 виданий 05.11.1999 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,7395%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,7395%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: з 01.12.2014 року.Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними черговими зборами акціонерів
22.09.2017 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.9 рішення Загальних чергових зборів акціонерів 22.09.2017р..Посадова особа Палієнко Віра Василівна (паспорт: серія МЕ номер 611318 виданий 17.06.2005 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала
посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою
в статутному капіталі емiтента 0,8192%.
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якого особа
перебу"АКАДЕМІЯ
ІНВЕСТМЕНТС"
шляхом його про
перетворення
на ТОВАРИСТВО
вала
на посаді:
з 01.12.2014 року.Рішення
обрання прийнято
ЗагальниЗ ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
З УПРАВЛІННЯ
ми
черговими зборами
акціонерів ПрАТ КОМПАНІЯ
«Рембудкомлпект
22.09.2017АКТИр.ОбВАМИ "АКАДЕМІЯ
ІНВЕСТМЕНТС".
рання
посадової особи
виконано на підставі п.10 рішення Загальних
чергових
зборів
акціонерів ПрАТ
«Рембудкомплект».
Довідки
за телефоном:
8 (056)
373-97-99.
Палієнко Іван Олександрович (паспорт: серія
СО комісії
номер 250639
виданий
Голова
з припинення
05.11.1999 р. Печерський
РУ "АКАДЕМІЯ
ГУ МВС України
в м.Києві) обрано
на посаду Т.
Член
ПрАТ КУА
ІНВЕСТМЕНТС"
- Герченко
М.
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,7395%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,7395%.Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу:до обрання
загальними зборами нового складу наглядової ради. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п’яти років:Голова наглядової ради з 2011 року.Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1086 акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними черговими зборами акціонерів ПрАТ «Рембудкомплект» 22.09.2017 р.Обрання посадової особи виконано на підставі п.10 рішення Загальних чергвих зборів акціонерів ПрАТ «Рембудкомлпект».Палієнко Віра Василівна (паспорт: серія МЕ номер 611318
виданий 17.06.2005 р. Печерський РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано на
посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,8192%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,8192%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: до обрання загаль-
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ними зборами нового складу наглядової ради. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п’яти років: член наглядової ради з 2011 року.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1203 акцій. Рішення про
обрання прийнято Загалшьними черговими зборами акціонерів ПрАТ «Рембудкомплект» 22.09.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі
п. 10 рішення Загальних чергових зборів акціонерів ПрАТ «Рембудкомплект».Спасун Алла Петрівна (паспорт: серія СК номер 893267 виданий
27.10.1998 р. Вишнівський МВМ ГУ МВС України в Київській області) обрано
на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,0803%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0803%.Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який
обрано особу: до обрання загальними зборами нового складу наглядової
ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член
наглядової ради з 2011 року.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 118 акцій.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління
Палієнко Лариса Іванівена
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

Приватне акцiонерне товариство
«Одяг.»

Приватне акцiонерне товариство
«Чернiвецька обласна друкарня»
корпоративне пiдприємство
ДАК «Укрвидавполiграфiя»

Повідомлення про винекнення особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Одяг.» Код за ЄДРПОУ: 01554249. Місцезнаходження :76007, IваноФранкiвськ , Максимовича, 8. Телефон (03422) 6-66-55 Електронна поштова адреса: odyagvat@ukr.net Адреса сторінкив мережі інтернет
www. odyah.pat.ua
Текст повідомлення:
За рішенням позачергових зборів акціонерів від 20.09.2017р.Протокол
№ 2/2017
було надано згоду на вчинення правочинiв щодо яких у
Сухомлин Л.О.(Голова Наглядової ради ПАТ «Одяг»), Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ « ГАЛИЧИНА-ТАБАК є заiнтересованiсть, а саме укласти з Банком з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Iпотечний договiр
адмiнiстративно-складських будiвель, загальною площею 7897 кв.м., за
адресою м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимовича, 8 , та договору про внесення змiн до договору застави транспортного засобу автомобiля Honda
Accord, 2012р.в., державний реєстрацiйний номер АТ 5965 ВЄ у зв’язку iз
змiною назви Заставодавця.
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину -14447.5 тис.грн. ;
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 4624 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності – 312.45%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4274637 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4137461 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -2600, «проти» - 0, «не
голосували» 4134861(акцiї у власностi акцiонера, щодо якого є
заiнтересованiсть у вчиненнi правочину).
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Сухомлин Антон Олександрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Чернiвецька обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК «Укр
видавполiграфiя»; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02469698; 3. Місцезнаходження: 58018, Чернівецька обл., м. Чернiвцi, вул. Головна, буд. 200; 4. Міжміський код, телефон та факс: (03722) 4-06-19, 7-59-95; 5. Електронна поштова адреса: 4od@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://
bukzberigach.cv.ua/em-tenti/prat-chern-vetcka-oblasna-drukarnia; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
1. На підставі рiшення загальних зборiв акцiонера (протокол засiдання
правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» №33) вiд 26.09.2017 р. відбулись зміни в персональному складі посадових осіб емітента. Виведено зі
складу правління (припинено повноваження на посаді члена правлiння)
Шарко Ольгу Григорівну. Перебувала на посадi з 11.12.2015р. Введено до
складу правління (обрано на посаду члена правління) першого заступника голови правління Рогалевич Ліну Анатоліївну. Iншi посади, якi обiймала
протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ЧФ ПАТ «Укртелеком», в.о.
голови правлiння ПрАТ «Чернiвецька обласна друкарня». Введено до
складу правління (обрано на посаду члена правління) головного бухгалтера Ковтуна Миколу Васильовича. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 рокiв: провiдний бухгалтер ЧФ ПАТ «Укртелеком»; головний бухгалтер ТОВ «НОРМАН» та ТОВ «НОРМАС». Члени правління обрані строком
на 5 років. Всі вказані особи частками в статутному капiталi емiтента не
володiють, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Голова правлiння Юлик С.Д. 26.09.2017р.

Публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр»

Публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр» (Код за
ЄДРПОУ 13976731) Місцезнаходження: 34375, Україна, Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28.
повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про
проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні
збори»), які відбудуться «07» листопада 2017 року за адресою Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28.,
кабінет директора. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів
та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до
9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «01» листопада 2017 року (станом на 24-00).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його
в новій редакції.
5. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».
6. Про затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «Рафалівський кар’єр»
в новій редакції.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради
ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
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9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр», обрання
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр».
10. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу
Товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Рафалівський кар’єр»
за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28., кабінет приймальної щоденно (крім суботи та неділі) з
09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день
проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Стадник Н.П. (тел.: 03634-53095). З питань порядку денного та організаційних
питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Для участі в Загальних зборах 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.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті rafkar.pat.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (надалі ПАТ «НДІАВТОПРОМ», або Товариство) повідомляє Вас, що 01 листопада 2017 року о
14.30 годині за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 01 листопада 2017 року з 13.45 год. до 14.20 год. за адресою:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год. 26 жовтня 2017 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами –Тимчасово виконуюча обов'язки
Генерального Директора ПАТ «НДІАВТОПРОМ» Головко Анна Володимирівна. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 31 жовтня 2017 року (включно) з понеділка
по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. без обідньої перерви за адресою:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, каб. 208, ПАТ «НДІАВТОПРОМ». Телефони для довідок: (044) 528-70-44, 528-45-98.
01 листопада 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі
Інтернет за адресою http://www.ndi-autoprom.kiev.ua/ .
Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі,
яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності
в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту
в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії
Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «НДІАВТОПРОМ» (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р.
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів»)
Найменування показника
2016 рік
2015 рік
Усього активів
38 077
38 925
Основні засоби
29
290
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1
2
Сумарна дебіторська заборгованість
1 194
15 835
Грошові кошти та їх еквіваленти
855
1 461
Нерозподілений прибуток
34 714
35 838
Власний капітал
36 778
37 902
Статутний капітал
1 651
1 651
Довгострокові зобов`язання
0
33
Поточні зобов`язання
1 299
990
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,03)
0,11
(грн.)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
33 026 060 33 026 060
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
9
14
ПАТ «НДІАВТОПРОМ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ-00130872
3. Місцезнаходження-69006, мiсто Запорiжжя, вул. Добролюбова, 20
4. Міжміський код, телефон та факс-0445944586 0445944586
5. Електронна поштова адреса-FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-www.dniproenergo.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
22.09.2017 вiдповiдно до пункту 1 частини 1 статтi 57 Закону України
«Про акцiонернi товариства» та на пiдставi письмового повiдомлення (за-

яви) вiд 08.09.2017 припинено повноваження члена Наглядової ради
ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi — Товариство) Манькiвської Анастасiї
Геннадiївни за власним бажанням без рiшення загальних зборiв.
Член Наглядової ради Манькiвська Анастасiя Геннадiївна представляла iнтереси акцiонера Товариства — Фонду державного майна України.
Манькiвська Анастасiя Геннадiївна не надала згоду на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства — 0% Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради
Товариства перебувала з 29.05.2017.
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
Венцель I.Е.
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
25.09.2017
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№183, 27 вересня 2017 р.

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)
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Авіаційне підприємство спеціального призначення «Меридіан»

2. Код за ЄДРПОУ: 01130667
3. Місцезнаходження: 38714 Полтавська область, Полтавський район,
с.Супрунівка, вул.Київська, 2 Ж
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-59-12
5. Електронна поштова адреса: 01120667@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
емітентом для
розкриття інформації:
www.01130667.smida.gov.ua
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
7. Вид особливої інформації:
Відомості про припинення емітента шля"ПОЛІССЯХЛІБ"
"ПОЛІССЯХЛІБ"
хомкод
злиття,
приєднання,
поділу,
перетворення -або
банкрутства
рішенЄДРПОУ
04310507.
місцезнаходження
33010
,м. Рівне ,за
вул.
Макод ЄДРПОУ 04310507. місцезнаходження - 33010 ,м. Рівне , вул. Маням
вищого
органу
емітента
або суду позачергових загальних зборів ПАТ
карова ,14, повідомляє про скликання
карова ,14, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів ПАТ
ІІ.Текст 2017
повідомлення:
"Поліссяхліб" на 03 листопада
року о 10-00 годині, за адресою:
"Поліссяхліб" на 03 листопада 2017 року о 10-00 годині, за адресою:
Позачерговими
Загальними
зборами
ПАТ «АПСП «Мериді33010,
м. Рівне, вул.
Макарова,
14, каб.акціонерів
2 (зала зібрань).
33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14, каб. 2 (зала зібрань).
ан» 22.09.2017р. прийнято
рішення
про припинення
Проект
порядку
денного: Товариства шляхом
Проект
порядку
денного:
перетворення
Товариство
з обмеженою
відповідальністю
«Меридіан».
1. Обранняу лічильної
комісії
та затвердження
регламенту
загальних
1.
Обрання
лічильної
комісії
та затвердження
Дата
проведення
акціонерів:
22.09.2017р.регламенту загальних
зборів
акціонерів
ПАТЗборів
"Поліссяхліб".
зборів
акціонерів
ПАТ
"Поліссяхліб".
Причини
припинення
Товариства
шляхом
перетворення:
необхідність
2.
Затвердження
порядку
та способу
засвідчення
бюлетенів
для голо2. Затвердження
порядку та способу
засвідчення
бюлетенів для голомінімізації
витрат Товариства,
пов’язаних
з обслуговуванням
такої
сування
на загальних
зборах акціонерів
ПАТ "Поліссяхліб".
сування
на
загальних
зборах
акціонерів
ПАТ
"Поліссяхліб".
організаційно-правової
як загальних
публічне акціонерне
товариство
та
3. Обрання Голови таформи,
Секретаря
зборів акціонерів
ПАТ "По3. Обрання
Голови
та Секретаря
зборів акціонерів
ПАТ "Поуникнення
витрат
на послуги,
що незагальних
мають безпосереднього
відношення
ліссяхліб".
ліссяхліб".
до господарської
діяльності
Товариства.
4. Про затвердження
звіту
комісії з припинення ПАТ "Поліссяхліб" в
4.
Про затвердження
звіту загальна
комісії з припинення
ПАТ "Поліссяхліб"
Результати
голосування:
кількість голосуючих
акцій взв'язку
з реорганізацією
шляхом
перетворення.
зв'язку
з
реорганізацією
шляхом
перетворення.
4 878
600
шт.,
кількість
голосуючих
акцій,
що
зареєстровані
для
участі
у
5. Про затвердження передавального акту ПАТ "Поліссяхліб" .
5. Про затвердження
акту ПАТ "Поліссяхліб" .
загальних
зборах - 4
878 передавального
600 шт. особи ПАТ
6. Про обрання
уповноваженої
"Поліссяхліб" при здійснен6.
Про обрання
уповноваженої
ПАТ "Поліссяхліб" при здійсненКількість
голосуючих
акцій, що особи
проголосували
ні дій,
пов'язаних
із реорганізацією
Товариства. «за» прийняття рішенні
пов'язаних
із реорганізацією
Товариства.
нядій,
4
878
600
шт.
(що
складає
100
%
голосів
акцiонерiв
загальної
7. Про припинення повноважень членів Наглядової
радивiд
ПАТ
"Поліс7. Проголосуючих
припинення
повноважень
кiлькостi
акцій
емітента). членів Наглядової ради ПАТ "Поліссяхліб".
сяхліб".
Кiлькiсть
голосуючих
що проголосували
«проти» прийняття
рі8.
Про обговорення
таакцій,
затвердження
статуту Товариства
з додатковою
8. Про
та затвердження
статуту Товариства
шення
- 0 обговорення
шт.(що складає
0% голосів акцiонерiв
вiд загальноїз додатковою
кiлькостi говідповідальністю
"Поліссяхліб".
відповідальністю
"Поліссяхліб".
лосуючих
емітента). осіб на підписання статуту Товариства з додат9. Про акцій
уповноваження
9.
Про уповноваження
осіб на підписання статуту Товариства з додатЮридична
особа - правонаступник:
ковою
відповідальністю
"Поліссяхліб". Товариство з обмеженою відповіковою
відповідальністю
"Поліссяхліб".
дальністю
«Меридіан»,
розмір
Статутногоякікапіталу
4 878 на
600,00
грн.у заДата складення
переліку
акціонерів,
мають -право
участь
Дата
складення
переліку
акціонерів,
які мають
право
на участь у за-з
Порядок
та умови
обміну2017
акцій
на частки:
всі акції
АТ конвертуються
гальних
зборах
- 30 жовтня
року.
Реєстрація
акціонерів
буде прохогальних
зборах
30
жовтня
2017
року.
Реєстрація
акціонерів
буде
прохокоефіцієнтом
1:1 у часткизборів
учасників
ТОВ . Обмін
акцій
на зчастки
здійснюдити
в день проведення
- 03 листопада
2017
року
9-00 год.
по 9дити
вудень
проведення зборів - 03 листопада 2017 року з 9-00 год. по 9ється
два
етапи:
45 год. за місцем проведення зборів. Акціонери мають право ознайомити45 год.
за
місцем
проведення
зборів.
Акціонери
мають
право
ознайомити1) Першийз етап:
обмін акцій
на письмові
зобов’язання
АПСП
«Меся особисто
документами,
необхідними
для
прийняття ПАТ
рішень
з питань
ся
особисто
з документами,
необхідними
для прийняття
рішень
з питань
ридіан»
про
видачу
кількості
часток
у Статутному
капіталі
праза місцезнаходпорядку
денного
підвідповідної
час підготовки
до загальних
зборів за
місцезнаходпорядку
денного
під
час
підготовки
до
загальних
зборів
вонаступника
-ТОВ. Строк (Рівненська
обміну акційобл.,
на зобов’язання
женням
ПАТ "Поліссяхліб"
м. Рівне, вул.розпочинається
Макарова, 14,
женням
ПАТ "Поліссяхліб"
(Рівненська
обл.,зборами
м. Рівне,акціонерів
вул. Макарова,
14,
через (приймальна)
десять
днів після
прийняття
рішення
каб.1
, в кожну
середу,
з 10-00
год. до 12-00 год. про
та впередень
каб.1
(приймальна)
в кожну
середу,
з 10-00установчих
год. до 12-00
год.правонаста в день
творення
та загальних
триває ,до
моменту
проведення
зборів
проведення
зборів
акціонерів
за адресою: Рівненська
обл., м.
проведення
загальних зборів акціонерів за адресою: Рівненська обл., м.
тупника
-ТОВ.
Рівне,
вул.
Макарова, 14, каб. 2 (зала зібрань). Посадова особа ТоварисРівне,
вул. Макарова,
14, каб.
2 (залазобов’язань
зібрань). Посадова
особа
Товарис2)
Другий
етап -заобмін
письмових
на частки
у статутному
тва відповідальна
порядок
ознайомлення
акціонерів
з документами
тва
відповідальна
за порядок
ознайомлення
акціонерів
з зобов’язань
документаминакапіталі
правонаступника
-ТОВ.
Строк
обміну
письмових
голова комісії з припинення Коробка Олександр Федорович. Для участі у
голова
комісії
з
припинення
Коробка
Олександр
Федорович.
Для
участі
у
частки вакціонеру
Статутному
капіталі
правонаступника
-ТОВ
розпочинається
з назборах
(його
представнику)
необхідно
з собою
мати документ,
зборах
акціонеру
(його
представнику)
необхідно
зта
собою
мати документ,
ступного
дня після
дати
державної
реєстрації
ТОВ
терміном
не
що
засвідчує
особу,
крім
цього, представнику
акціонера
матиперебігу
документ,
що
засвідчує
особу,
крім
цього,
представнику
акціонера
мати
документ,
обмежується.
що
підтверджує його повноваження. Пропозиції щодо порядку денного пощо підтверджує його повноваження.
Пропозиції щодо порядку денного поІІІ. Підпис
зачергових загальних зборів акціонерів
приймаються не пізніше ніж за 20
зачергових
загальних зборів
акціонерів
приймаються не наведеної
пізніше ніж за 20
Особа,
нижче,
підтверджує
днів1.до
дати зазначена
проведення
загальних
зборів достовірність
акціонерів. Телефон дляінфордовіднів
до
дати
проведення
загальних
зборів
акціонерів.
для довімації(0362)
та визнає,
що вона
несевласного
відповідальність
згідно
з Телефон
законодавством.
док:
63-25-36.
Адреса
веб-сайту:
polissyahlib.pat.ua
док:2.(0362)
63-25-36.
Адреса
власного
веб-сайту:
polissyahlib.pat.ua
Директор
Григорій
Михайлович
ГоловаДоброскок
Наглядової
ради Нагорнюк
В.В.
Голова Наглядової ради Нагорнюк
В.В.
25.09.2017
р.

Голова комісії
комісії зз припинення
припинення
Голова

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ПРИВАТНОГО
ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ
"МЕНЕДЖМЕНТ
ТОВАРИСТВА
ТЕХНОЛОДЖІЗ"
ТЕХНОЛОДЖІЗ"

(місцезнаходження: 49000,
49000, м.
м. Дніпро,
Дніпро, вул.
вул. Воскресенська,
Воскресенська, буд.
буд. 30,
30,
(місцезнаходження:
ідентифікаційний код
код 32987822)
32987822) Каменська
Каменська М.А.,
М.А., уу відповідності
відповідності до
до ч.
ч. 1
1
ідентифікаційний
ст.
82
Закону
України
"Про
акціонернві
товариства",
а
також
згідно
Цист. 82 Закону України "Про акціонернві товариства", а також згідно ЦиГолова комісії з припинення
Голова комісії з припинення

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТОВАРИСПРИВАТНОГО
ТВА
КОМПАНІЯ
З
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
ТВА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"
ІНВЕСТМЕНТС"
"АКАДЕМІЯ

(далі - ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС") (місцезнаходження:
(далі - ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС") (місцезнаходження:
49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, ідентифікаційний код
49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, ідентифікаційний код
32836032) Герченко Т.М., у відповідності до ч. 1 ст. 82 Закону України "Про
32836032) Герченко Т.М., у відповідності до ч. 1 ст. 82 Закону України "Про
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Авіаційне підприємство спеціального призначення «Меридіан»

2. Код за ЄДРПОУ: 01130667
3. Місцезнаходження: 38714 Полтавська область, Полтавський район,
с.Супрунівка, вул.Київська, 2 Ж
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-59-12
5. Електронна поштова адреса: 01120667@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПОВІДОМЛЕННЯ
проінформації:
виникнення
особливої інформації емітента
емітентом
для розкриття
www.01130667.smida.gov.ua
І. Загальні відомості
І. Загальні
відомості
7. Вид особливої інформації:
відомості
про зміну складу посадових
1.емітента.
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
осіб1.
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НЬЮ
"НЬЮ
СЕРВІС"
ІІ.Текст
повідомлення:
ТОВАРИСТВО
СЕРВІС"
На
підставі
рішення
позачергових Загальних зборів акціонерів
2. Код
за ЄДРПОУ:
23933237
2. Код за ЄДРПОУ: 23933237
ПАТ3.«АПСП
«Меридіан» (протокол
№ 2 від 22.09.2017р.)
змінено
Місцезнаходження:
49125, Дніпропетровська
обл., м.
Дніпро,склад
вул.
3. Місцезнаходження: 49125, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
посадових
осіб
АТ:48
Березинська,
буд.
Березинська, буд. 48
1.
Припинено код,
повноваження
АТ Доброскока
4. Міжміський
телефон, та(звільнено)
факс: (0562)директора
33-99-15, (0562)
33-99-15
4. Міжміський код, телефон, та факс: (0562) 33-99-15, (0562) 33-99-15
Григорія
Михайловича,
паспорт
КОinfo@newservice.com.ua
995536 виданий Ленінським РС у
5. Електронна
поштова
адреса:
5. Електронна поштова адреса: info@newservice.com.ua
м. Полтаві
УДМС
України
в Полтавській
11.06.2015р.
Повноважен6. Адреса
сторінки
в мережі
Інтернет,області
яка додатково
використовується
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
ня
припинені
рішеннямінформації:
акціонерів уwww.newservise.prat.ua
зв’язку із прийняттям рішення про
емітентом
длязарозкриття
емітентом для розкриття інформації: www.newservise.prat.ua
перетворення
АТ та обранням
Комісії
припинення.
Перебував
на
7. Вид особливої
інформаціїскладу
відповідно
дозвимог
глави 1 розділу
ІІІ або
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
посаді
директора
5 місяців.
володіє
часткою в фонду
статутному
капіталі
АТ.
інформації
про іпотечні
цінніНе
папери,
сертифікати
операцій
з неруінформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неруНепогашеної
судимості
за корисливі
посадові
не має. Відохомістю відповідно
до вимог
глави 2тарозділу
ІІІ злочини
цього Положення:
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо2. Припинено
(звільнено)
головного10бухгалтера
АТ Булах
мості
про зміну повноваження
власників акцій,
яким належить
і більше відсотків
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
Наталії
Анатоліївни,
голосуючих
акцій. паспорт КО 662666, виданий 22.08.2006р. Ленінським
голосуючих акцій.
РВ ПМУ УМВС України в Полтавській
області. Повноваження припинені за
ІІ. Текст повідомлення
ІІ. Текст повідомлення
рішенням
акціонерів
зв'язку
із прийняттям
рішення про перетворення
АТ та
22 вересня
2017уроку
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
22 вересня 2017 року ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
обранням
складувід
Комісії
припинення. Перебувала
на посадіУКРАЇНИ"
головногобуло
бух"НЬЮ СЕРВІС"
ПАТ з"НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ
"НЬЮ СЕРВІС" від ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" було
галтера
протягом
п'ятиякі
років.
Не володіє
часткою
отримано
Перелікостанніх
акціонерів,
мають
право на
участьвустатутному
загальних капізбоотримано Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зботалі
АТ. Непогашеної
судимості згідно
за корисливі
та посадові
злочини
не має.
рах акціонерного
товариства,
до інформації
якого
відбулася
зміна
рах акціонерного товариства, згідно до інформації якого відбулася зміна
3. Обрано
Головою
Комісії зяким
припинення
Грицая
власників
акцій
Товариства,
належить
10 і Віталія
більшеІвановича,
відсотків паспорт
голосувласників акцій Товариства, яким належить 10 і більше відсотків голосуКН
324559,
ючих
акцій,виданий
а саме: 19.02.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавючих акцій, а саме:
ський
області.пакету
Обраний
на строк
проведення
процедуриособи"
припинення
АТ. По-з
1) розмiр
простих
iменних
акцiй "фiзичної
зменшився
1) розмiр пакету простих iменних акцiй "фiзичної особи" зменшився з
сада
протягом
п'ятиакцiй.
років:Розмiр
з 2012р.частки
служба
в органах "фiзичної
внутрішніхособи"
справ,
702 штук
акцiйостанніх
до 0 штук
акцiонера
702 штук акцiй до 0 штук акцiй. Розмiр частки акцiонера "фiзичної особи"
здо2017р.
в ПП «ЄТВ».
володіє
часткою
в статутному
змiнизастпник
розмiру директора
пакета простих
iменнихНеакцiй
складав
30.0000%
в задо змiни розмiру пакета простих iменних акцiй складав 30.0000% в закапіталі
Непогашеної
судимості
та посадові
не має.
гальнiй АТ.
кiлькостi
акцiй та
30.0000за%корисливі
в загальнiй
кiлькостiзлочини
голосуючих
акгальнiй кiлькостi акцiй та 30.0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акОбрано
Членом
Комісії з"фізичної
припинення
Карасенко
Олену
Олександрівцiй.4.Розмiр
частки
акцiонера
особи"
пiсля змiни
розмiру
пакета
цiй. Розмiр частки акцiонера "фізичної особи" пiсля змiни розмiру пакета
ну,
паспорт
КН 260622
Київським
ПМУ УМВС
України
в Полпростих
iменних
акцiй виданий
склав 0.0000
% вРВзагальнiй
кiлькостi
акцiй
та
простих iменних акцiй склав 0.0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй та
тавській
05.11.1996р..
на строк
проведення процедури при0.0000%області
в загальнiй
кiлькостi Обрана
голосуючих
акцiй.
0.0000% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
пинення
АТ. Посада
останніхакцiй
п'яти "фiзичної
років: з 2012
р. ППзбiльшився
«Українськаз
2) розмiр
пакету протягом
простих iменних
особи"
2) розмiр
пакету простих iменних
акцiй
"фiзичної
особи"
збiльшився
сервісна
бурова
юрист.
Не
володіє
часткою
в статутному
капі-з
1638 штук
акцiйкомпанія-1»,
до 2340 штук
акцiй.
Розмiр
частки
акцiонера
"фiзичної
1638
штук
акцiй
до
2340
штук
акцiй.
Розмiр
частки
акцiонера
"фiзичної
талі
АТ. до
Непогашеної
судимості
корисливі
та посадові
злочини70.0000%
не має.
особи"
змiни розмiру
пакетаза
простих
iменних
акцiй складав
особи"
до змiни
розмiру
пакета
простих iменних
акцiй складав
70.0000%
5. Обрано
Членом
Комісії
Володимира
Валерійовича,
в загальнiй
кiлькостi
акцiй
таз припинення
70.0000 % вКоха
загальнiй
кiлькостi
голосуючих
в
загальнiй
кiлькостi
акцiй
та
70.0000
%
в
загальнiй
кiлькостi
голосуючих
паспорт
КН 260622
виданий
Київським
РВ ПМУ
УМВС
України
в Полтавській
акцiй. Розмiр
частки
акцiонера
"фізичної
особи"
пiсля
змiни розмiру
пакеакцiй. Розмiр
частки акцiонера
"фізичної
особи" пiсля
змiни розмiру
пакеобласті
05.11.1996р..
Обраний
на
строк проведення
процедури
припинення
та простих
iменних акцiй
склав
100.0000
% в загальнiй
кiлькостi
акцiй та
та простих
iменних акцiй
склав
100.0000
загальнiй кiлькостi
та
АТ.
Посада протягом
останніх
п'яти
років в %
ППв
«Українська
сервіснаакцiй
бурова
100.0000%
в загальнiй
кiлькостi
голосуючих
акцiй.
100.0000% в інженер-технолог:.
загальнiй кiлькостiНе
голосуючих
акцiй.
компанія-1»,
ІІІ.володіє
Підписчасткою в статутному капіталі
ІІІ. Підпис
АТ. Особа,
Непогашеної
судимості
за корисливі
та посадові
злочиниінформації,
не має.
зазначена
нижче,
підтверджує
достовірність
що
Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що
ІІІ.
Підпис
міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідміститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
несе
відповідальність
згідОсоба, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфорно з1.законодавством:
но з законодавством:
мації
та визнає, що вона несеДиректор
відповідальність
згідноСервіс"
з законодавством.
ПрАТ "Нью
Гузенко І.А.
Директор ПрАТ "Нью
Сервіс"Михайлович
Гузенко І.А.
2. Директор 	Доброскок
Григорій
25.09.2017 р.
25.09.2017
р.
25.09.2017 р.

вільного кодексу
кодексу України
України повідомляє
повідомляє про
про прийняття
прийняття 25
25 вересня
вересня 2017
2017 роровільного
ку одноосібним
одноосібним акціонером
акціонером ПРИВАТНОГО
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТОВАРИСку
ТВА "МЕНЕДЖМЕНТ
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
ТЕХНОЛОДЖІЗ" рішення
рішення про
про припинення
припинення ПРИПРИТВА
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДТЕХНОЛОДВАТНОГО
ЖІЗ" шляхом
шляхом його
його перетворення
перетворення на
на ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З
З ОБМЕЖЕНОЮ
ОБМЕЖЕНОЮ
ЖІЗ"
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕХНОЛОДЖІЗ".
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ".
Довідки за
за телефоном:
телефоном: 8
8 (056)
(056) 373-97-99.
373-97-99.
Довідки
Голова комісії
комісії зз припинення
припинення ПРИВАТНОГО
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОТОГолова
ВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
ТЕХНОЛОДЖІЗ" -- Каменська
Каменська М.
М. А.
А.
ВАРИСТВА
акціонернві товариства", а також згідно Цивільного кодексу України повіакціонернві товариства", а також згідно Цивільного кодексу України повідомляє про прийняття 25 вересня 2017 року одноосібним акціонером
домляє про прийняття 25 вересня 2017 року одноосібним акціонером
ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" рішення про припинення ПрАТ КУА
ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" рішення про припинення ПрАТ КУА
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом його перетворення на ТОВАРИСТВО
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом його перетворення на ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС".
ВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС".
Довідки за телефоном: 8 (056) 373-97-99.
Довідки за телефоном: 8 (056) 373-97-99.
Голова комісії з припинення
Голова комісії з припинення
ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" - Герченко Т. М.
ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" - Герченко Т. М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець ,
вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства
Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як
Члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової
ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради
Товариства (Голови Наглядової ради) з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій
емітента, які належать особі, - 16,451%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства (Заступника Голови Наглядової ради) Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від
24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на
посаді Члена Наглядової ради Товариства (Заступник Голови Наглядової
ради) з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, 31,579%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ковната Вадима Мойсеєвича. Підстава такого рішення: рішення Загальних
зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства
з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,001%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Полякова Вiктора Васильовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як
Члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної
комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії
Товариства (Голови Ревізійної комісії) з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій
емітента, які належать особі, - 0,001%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства
Бiлоус Олени Семенiвни. Підстава такого рішення: рішення Загальних
зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, 0,004%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого
не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Тимошенка Валерiя Яковича. Підстава такого рішення: рішення Загальних
зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, 0,004%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого
не обрано.

У зв'язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства - Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р.
прийнято рішення припинити повноваження Голови Правління Товариства Корогодського Iгоря Петровича. Підстава такого рішення - рішення
Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23
від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Правління Товариства з 06.12.2013 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, 0,005%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, обрано
Генерального директора.
У зв'язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства - Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р.
прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства
Зєвiна Валерiя Матвiйовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства
з 06.12.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Замість посадової особи,
повноваження якої припинено, нікого не обрано.
У зв'язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства - Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р.
прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства
Компанейщiкова Iгоря Василовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства
з 06.12.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Замість посадової особи,
повноваження якої припинено, нікого не обрано.
У зв'язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства - Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р.
прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства
Макарова Владислава Леонiдовича. Підстава такого рішення - рішення
Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23
від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства з 06.12.2013 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, 0,001%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого
не обрано.
У зв'язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства - Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства
Скоробагатько Зої Володимирiвни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від
24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства з
06.12.2013 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,00001%.
Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. у зв'язку зі
створенням одноосібного виконавчого органу прийнято рішення призначити на посаду Генерального директора Товариства Корогодського Iгоря Петровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Строк, на який
призначено: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,005%. Посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Зевiна Ростислава
Валерiйовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, 16,451%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Бiлоуса Геннадiя Бо-

13

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№183, 27 вересня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
рисовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів
Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Членами
Наглядової ради Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Заступником Голови Наглядової ради Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава рішення: рішення членів Наглядової ради Товариства від 24.09.2017 р.
(Протокол №1 від 24.09.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки.
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 31,579%. Перелік попередніх
посад за останні п'ять років: начальник юридичного відділу, член Наглядової ради (Заступник Голови Наглядової ради).
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера - Ковнат
Анастасії Вадимівни, Любченко Ірину Григорівну. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р.
(Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Членами Наглядової ради Товариства
24.09.2017 р. прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Любченко Ірину Григорівну. Підстава рішення: рішення членів Наглядової
ради Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №1 від 24.09.2017 р.). ТерПовідомлення про спростування особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТЕРМIНАЛ-М».
1. Повне найменування емітента -

2. Код за ЄДРПОУ – 31749934.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-91-82 501-91-82.
5. Електронна поштова адреса - office@siltek.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - 31749934.smida.gov.ua.
7. Спростування особливої інформації відповідного до вимог глави 1
розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.
ІІ. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМІНАЛ-М» (код ЄДРПОУ 31749934), місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8 (надалі Товариство) на виконання п. 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від
03.12.2013 № 2826 (із змінами, внесеними згідно з Рішеннями НКЦПФР) повідомляє, що Товариством самостійно було встановлено факт оприлюднення
недостовірної інформації, в зв’язку з технічною неточністю, у складі особливої
інформації «Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу», яка була розміщена
в загальнодоступній інформаційної базі даних НКЦПФР stocrmarket.gov.ua
22.08.2017 року о 09:35:36, а також на сторінці в мережі Інтернет 31749934.
smida.gov.ua 22.08.2017 року о 09:35:36, та опублікована в офіційному друкованому виданні в бюлетені «Відомості НКЦПФР» 23.08.2017 року № 160. В
оприлюдненої інформації невірно зазначені відомості, а саме: «Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені)
серії Е, серії F. Кількість цінних паперів: 80 000 штук, а саме: серії Е –
40 000 штук; серії F – 40 000 штук… Сума цінних паперів: 80 000 000,00 гривень. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної
номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату
прийняття цього рішення: 6 106,87%... Слід вважати вірною наступну особливу інформацію: «Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства відсоткові,
іменні, звичайні (незабезпечені) серії Е. Кількість цінних паперів: 20 000 штук.
Сума цінних паперів: 20 000 000,00 гривень… Співвідношення (у відсотках)
загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів
(крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру
статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 1 526,718%».
Товариство 26.09.2017 року спростовує зазначену вище розкриту недостовірну особливу інформацію. Виправлена особлива інформація розміщена на
stocrmarket.gov.ua, 31749934.smida.gov.ua 26.09.2017 року та опублікована в
бюлетені «Відомості НКЦПФР» 27.09.2017 року № 183.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 		
Немикін Василь Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.09.2017
		
(дата)
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мін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Інформація щодо
переліку попередніх посад за останні п'ять років відсутня.
Членами Наглядової ради Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення
обрати Головою Наглядової ради Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава рішення: рішення членів Наглядової ради Товариства від
24.09.2017 р. (Протокол №1 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 16,451%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх
посад за останнi п'ять рокiв: Голова Наглядової ради.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор Корогодський I. П.
26.09.2017

Публiчне акцiонерне товариство
“ОТП БАНК”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"ОТП БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ
21685166
3. Місцезнаходження
01033, мiсто Київ,
вул. Жилянська, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс 0444900564 0444900501
5. Електронна поштова адреса
Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.otpbank.com.ua/about/
Інтернет, яка додатково використо- informations/annual_reports/
вується емітентом для розкриття
reports-ssmnk.php
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства «ОТП БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП БАНК» № 75 вiд
25.09.2017р.), що вiдбулися 25 вересня 2017 року, затверджено рiшення
про припинення повноважень пана Iштвана Хамеца (паспорт серiї BH номер 0509725, виданий Центральним управлiнням електронної державної
служби Угорщини 23.04.2015 р., дiйсний до 23.04.2020 р.) в якостi Члена
Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». Зазначена особа часткою у Статутному
капiталi АТ «ОТП БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Пан Iштван Хамец обiймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» з 09.09.2016 р.
Разом з тим, на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «ОТП БАНК», що вiдбулися 25 вересня
2017 року, затверджено рiшення про
обрання (призначення) пана Тамаша Дьордь Гатi (паспорт серiї BB номер 1497297 виданий Реєстрацiйним вiддiлом у м. Будапешт, Угорщина
12.03.2009 р., дiйсний до 12.03.2019 р.) на посаду Члена Наглядової ради
АТ «ОТП БАНК», починаючи з 01 жовтня 2017 року на строк до 16 квiтня
2018 року. Пан Тамаш Дьордь Гатi є представником акцiонера OTP Bank
Plc. (Угорщина). Зазначена особа часткою у Статутному капiталi АТ «ОТП
БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП
БАНК» пан Тамаш Дьордь Гатi з 01.07.2013 до 31.07.2016 р. обiймав посаду Комерцiйного Директора BANIF PLUS BANK ZRT. у м. Будапешт,
Угорщина. З 01.12.2010 р. i до сьогоднi вiн є невиконавчим Членом Ради
Директорiв Приватного пенсiйного фонду «Араникор» у м. Будапешт,
Угорщина. Крiм того, з 15.02.2017 р. Тамаш Дьордь Гатi є Старшим менеджером Офiсу Голови Правлiння OTP Bank Plc. (Угорщина).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Голова Правлiння Тамаш Хак-Ковач
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 26.09.2017

№183, 27 вересня 2017 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№183, 27 вересня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (місцезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12,
офіс 37, Код ЄДРПОУ 32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що
13 жовтня 2017 року о 09 годині 30 хвилин відбудуться Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Каштан» за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз,
будинок 12, офіс 37.
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових
загальних зборів.
2. Про звернення ПрАТ «СК «Каштан» до АТ «Ощадбанк» щодо продовження строку дії банківської гарантії, наданої АТ «Ощадбанк» за заявою ПрАТ «СК «Каштан».
3. Щодо звернення до Товариства з обмеженою відповідальністю
«РІВНЕ-ОФІС» (Код ЄДРПОУ 33276824) з клопотанням про залишення
в іпотеці АТ «Ощадбанк» майна, що виступає забезпеченням за
зобов’язаннями ПрАТ «СК «Каштан» перед АТ «Ощадбанк».
4. Про уповноваження Голови Правління ПрАТ «СК «Каштан» на підписання (укладення) з АТ «Ощадбанк» додаткових договорів до договору банківської гарантії, договору кредитної лінії, договорів іпотеки (за-

стави), договору поруки, укладених з АТ «Ощадбанк», а також інших
договорів (у разі необхідності) та документів, необхідних для виконання
рішень прийнятих зборами.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах, складатиметься 09 жовтня 2017 року (станом на 24 годину
за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за
місцем проведення зборів з 08 год. 30 хв. до 09 год. 20 хв. 13 жовтня
2017 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи,
що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену довіреність.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами,
що стосуються підготовки Позачергових загальних зборів та проекту порядку денного з 27.09.2017 року по 13.10.2017 року, з понеділка по
п’ятницю (окрім святкових днів) з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.
Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан»
Мотрук Дмитро Якович.
Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.sk-kashtan.com.ua/
Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан»
Д.Я. Мотрук

Приватне акціонерне товариство
«Якобз Дау Егбертс Україна»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 39709794, місцезнаходження: 42600, Сумська область,
м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А) (надалі «Товариство»), повідомляє
про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні
товариства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться «13» жовтня 2017 року о 11 годині 00 хвилин в приміщенні
актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600,
Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, (зал №1). Реєстрація учасників позачергових загальних зборів відбуватиметься з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин у день проведення та за місцем
проведення позачергових загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене
згідно з чинним законодавством.Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 годину «09» жовтня 2017 року.
Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких
належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:
(42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, кімната
для нарад №1) у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 години, а
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Анатолій Оленченко. Довідки за телефоном 0542 702 505.
Наглядова Рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування) І. Загальні відомості Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ 03357671 Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв,
вул. Ремiснича (Комсомольська), буд. 55-б. Тел/ ф(0462)77-43-24 Електронна адреса yemets.oleg@gmail.com Адреса сторінки в Інтернет, яка використовується для розкриття інформації http://www.otke.cn.ua/ Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину (правочинiв), вартiсть якого (яких) складає
бiльше 50 % активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 25.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: позачерговi загальнi збори акцiонерiв (протокол від 25.09.17) Предмет
правочину: придбання природного газу на опалювальний перiод 2017/2018
року у постачальника Публiчне акцiонерне товариство НАК «Нафтогаз
України» загальною вартiстю 532621,0848 тис. грн. (ринкова вартiсть), а
саме - для виробництва теплової енергiї, яка споживається бюджетними
установами/органiзацiями на суму 166051,2 тис. грн., для надання послуг з
опалення та постачання гарячої води населенню на суму 349893,6 тис. грн.,
для виробництва теплової енергiї для небюджетних органiзацiй 16605,12 тис. грн., для релiгiйних органiзацiй - 71,165тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на
31.12.2016р.): 358764 тис. грн; Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що
є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi 148,46%. В тому числi спiввiдношення вартостi
кожного зi складових цих правочинiв вiдповiдно 46,284%, 97,527%, 4,63%,
0,02%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 2605890; Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1578682 (60,58%);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
1578682 (100%вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, 60,58 %
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.Додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних, визначенi статутом, вiдсутнi.
Підтверджую достовірність цієї інформації та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Голова правлiння Геращенко В. М.
25.09.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМIНАЛ-М»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМIНАЛ-М».
2. Код за ЄДРПОУ – 31749934.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-91-82 501-91-82.
5. Електронна поштова адреса - office@siltek.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття Інформації - 31749934.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.
ІІ. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 21.08.2017 року. Назва органу,
що прийняв таке рішення: Наглядова рада ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» (протокол
№ 2108 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» (далі - Товариство) від 21.08.2017 року). Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства
відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії Е.
Кількість цінних паперів: 20 000 штук. Сума цінних паперів:20 000 000,00
гривень. Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватний. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних
паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:1 526,718%. Інформація про права, які
отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій
мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну
вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - подавати
облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням
умов розміщення. Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки у цінних

паперах у депозитарних установах. Власники облігацій не мають права
брати участь в управлінні Емітентом. Спосіб оплати цінних паперів: оплата
за облігації проводиться у національній валюті України - гривні. Продаж
протягом всього терміну укладання договорів з першими власниками облігацій відбуватиметься за номінальною вартістю. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що
передує дню затвердження результатів укладання договорів з першими
власниками та результатів розміщення облігацій Наглядовою Радою Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання
отриманих коштів: 60% ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент
планує використати для закупівлі будівельних матеріалів, 25% ресурсів, залучених від продажу облігацій, – для оплати обладнання та устаткування,
15% - для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва та
розширення асортименту продукції, що випускається, та переліку послуг,
що надаються. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних
зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради - Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 8 750 простими іменними акціями Товариства; 2) член Наглядової ради - Суруп Володимир
Юрiйович, є акціонером Товариства, володіє 9 065 простими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової ради - Пилипенко Олександр
Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 34 585 простими іменними
акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конветуються в інші цінні папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 		
Немикін Василь Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.09.2017
		
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Свинець»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПрАТ «СВИНЕЦЬ», ЄДРПОУ 30615525
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
Приватне акціонерне товариство «Свинець» (далі – Товариство),
яке знаходиться за адресою: Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, тел. (272) 2-12-46, 2-91-03.
Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів:
«12» жовтня 2017 р, об 10.00 годині, Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, (зал засідань).
Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «12» жовтня 2017 р.
Початок реєстрації учасників Загальних зборів: о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: о 9 годині 30 хвилин.
Дата та час відкриття Загальних зборів: «12» жовтня 2017 р. о
10.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: «06» жовтня 2017 р.
Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свинець» скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні
товариства», у зв’язку з чим акціонери позбавляються права вносити
пропозиції до Порядку денного.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – також
відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством
України.
Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування позачергових
Загальних зборів акціонерів):
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів Товариства.

4. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів
акціонерів.
5. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного
товариства «Свинець».
6. Визначення особи (осіб), уповноважену (их) на підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Свинець.» правонаступника Приватного акціонерного товариства «Свинець».
Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.svinets.com.ua
Загальні збори скликані у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів – ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання повідомлення
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть у робочі дні тижня, з 9.00 год. до
15.00 год у приміщенні Товариства за адресою: 85102, Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1. Місце ознайомлення:
каб.101. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова комісії з припинення ПрАТ «Свинець»
Бакін А.В. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів
(85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1,
(зал засідань).
Телефон для довідок: (272) 2-12-46, 2-91-03.
Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою
відповідальністю «Свинець.» відбудуться 12 жовтня 2017 року по закінченню позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свинець» за місцезнаходженням Товариства, а
саме: Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, (зал засідань).
Голова Наглядової ради ПрАТ «Свинець»
А.С. Фесенко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Марганецький рудоремонтний завод»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець ,
вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених ним у 2016 році та станом на
24.09.2017 рік виконано в повному обсязі, а саме:
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/
ОО/1505 від 05.11.2015 р, укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат».
Предмет правочину: готова продукція.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 79 489 743(сімдесят
дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот сорок три)
гривень 00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 85 486 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за дани-

ми останньої річної фінансової звітності: 92, 9856%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 6 331 047 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених ним у 2017 році, а саме:
Додаткові угоди та специфікації до Договору поставки №2015/п/
ОО/1505 від 05.11.2015 р, укладені із Публічним акціонерним товариством «Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат».
Предмет правочину: готова продукція.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 85 324 743 (вісімдесят п'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі сімсот сорок три)
гривень 00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 85 486 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 99,8113%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 6 331 047 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Корогодський I. П.

Приватне акцiонерне товариство
«Марганецький рудоремонтний завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665)
2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства
(Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо поставки
готової продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом
1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, за наступними
характеристиками:
правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, виключно за попередньою згодою з Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупна вартість правочинів - 500 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 85 486 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 584,89%.
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Загальна кількість голосуючих акцій - 6 331 047 штук, кількість
голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.
24.09.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства
(Протокол №23 від 24.09.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо придбання, комісії продукції, подовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, за наступними характеристиками:
правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, виключно за попередньою згодою з Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупна вартість правочинів - 500 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 85 486 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 584,89%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 6 331 047 штук, кількість
голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення - 6 118 357 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Корогодський I. П.
26.09.2017

№183, 27 вересня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIТ»

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 «ЛIТ»
2. Код за ЄДРПОУ
24245568
3. Місцезнаходження
49600, мiсто Днiпро,
вулиця Сiчеславська Набережна,
будинок 29-А
4. Міжміський код, телефон та факс 056 7341416
5. Електронна поштова адреса
Let@emitent.net.ua
http://id849.smida.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ»(протокол вiд 25.09.2017 року)
з 25.09.2017 року повноваження Директора Товариства панi Пивовар

Олени Василiвни втрачають чиннiсть. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Пивовар Олена Василiвна не володiє
акцiями ПРАТ «ЛIТ». Не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Перебувала на посадi Директора ПРАТ «ЛIТ»
4 мiсяцi.
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» (протокол Наглядової ради
вiд 25.09.2017 року) на посаду директора ПРАТ «ЛIТ» обрано Сердюк
Наталiю Степанiвну. Повноваження набувають чинностi з 26.09.2017 року.
Сердюк Наталiя Степанiвна немає непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Сердюк Наталiю
Степанiвну обрано на посаду директора ПРАТ «ЛIТ» строком на 3 роки.
Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директора ТОВ «Грейдсток», директора ТОВ «Вел-Райс», директора ТОВ «Фортон», директора
ТОВ «Хельтекс»
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
Сердюк Наталiя Степанiвна
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
26.09.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»

До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».
Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «30» жовтня
2017 року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30,
конференц - зал.
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у
позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 30, конференц - зал, «30» жовтня 2017 року з 08-45 год. до
09-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів
«30» жовтня 2017 року о 09-30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах акціонерів - 24-00 год. «24» жовтня
2017 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(Проект порядку денного позачергових Загальних зборів
акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та

затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно
чинного законодавства України.
Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною
Радою АТ «ТАСКОМБАНК».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tascombank.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються
для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до
дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою:
Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал,
з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту операцій на фондовому ринку Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс
(44) 393-25-80, у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.
СПОСТЕРЕЖНА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИОЗЕРНЕ 2»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИОЗЕРНЕ 2»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36837365
емітента
3. Місцезнаходження емітента
68300 м.Кiлiя вулиця Ленiна,
будинок 56
4. Міжміський код, телефон та факс 0484342588 0484342588
емітента
5. Електронна поштова адреса
info@priozerne.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі
priozerne.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Генерального директора Маргаза Андрiя Миколайовича
(дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) припинено 25.09.2017 р. (дата вчинення дiї 25.09.2017). Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства, протокол вiд
25.09.2017 р.
Генеральний директор Маргаза Андрiй Миколайович ( дана особа не
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано 25.09.2017 р.
(дата вчинення дiї 25.09.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв iнженер 2 категорiї з режимiв та договорiв, начальник експлуатацiйної
дiльницi, генеральний директор.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства, протокол вiд
25.09.2017 р.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ___________ Маргаза Андрiй Миколайович
М.П.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЗПЕКА»

(надалі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2,
кв. 40, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться
01 листопада 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 42, кім. 221.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем
проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, станом на 26.10.2017 р. Для реєстрації необхідно мати
при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних
зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ
(01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення
зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Голова комісії з припинення АТ Штепура А.І.
Проект порядку денного:
1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи Загальних зборів АТ.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про затвердження звіту Комісії з припинення АТ.
4. Про результати розгляду вимог кредиторів АТ.
5. Затвердження результатів обміну акцій АТ на долі (частки) в Статутному капіталі товариства - правонаступника, що створюється шляхом перетворення, та результатів викупу акцій.
6. Про затвердження передавального акту АТ, призначення осіб для підписання передавального акту АТ та визначення порядку передачі майна АТ
правонаступнику.
7. Про затвердження рішення щодо запропонованих посадових осіб товариства - правонаступника та визначення уповноваженої особи на підписання установчих документів правонаступника.
8. Про затвердження наслідків припинення діяльності АТ шляхом його
перетворення.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб,
а саме: Голова комісії – Сторожук Ю.М., член комісії – Степанова Н.П., припинити повноваження обраних Голови та членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ після закінчення підбиття підсумків
голосування з усіх питань порядку денного зборів. Затвердити наступний
регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні
з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною
комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи: Сторожук Ю.М.), підрахунок голосів при голосуванні з другого по восьме питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів (в складі двох осіб: Сторожук Ю.М., Степанова Н.П.),

засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється
у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту (кожний бюлетень для голосування
засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).
2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів – Штепуру А.І., Секретарем Загальних зборів – Глущенко О.В. Голова та секретар
Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, інші документи згідно
Закону України «Про акціонерні товариства».
3. По третьому питанню: Затвердити звіт Комісії з припинення АТ.
4. По четвертому питанню: У зв’язку з тим, що у встановлений строк для
заявлених кредиторами вимог такі вимоги від кредиторів АТ не надходили,
результати їх розгляду - відсутні.
5. По п’ятому питанню: Затвердити результати обміну та викупу акцій АТ
на письмові зобов’язання про видачу частки у Статутному капіталі товариства - правонаступника (ТОВ) відповідно до якого: фактична дата початку
обміну акцій: - 01 вересня 2017 р.; фактична дата закінчення обміну акцій: - 30 вересня 2017 р.; кількість акцій на які були видані письмові
зобов’язання: - 20 (двадцять) штук простих іменних акцій, що становить
100,00% (сто відсотків) Статутного капіталу АТ; кількість акцій на які не
були видані письмові зобов’язання, із зазначенням причин: відсутні; кількість акцій, що були викуплені у акціонерів: відсутні. Вимог про викуп акцій
АТ від акціонерів не надходило. Доручити Голові комісії з припинення Штепурі А.І. підготувати та подати документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій АТ та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій у зв’язку з припиненням АТ шляхом перетворення.
6. По шостому питанню: Затвердити передавальний акт АТ; доручити
Голові комісії з припинення АТ Штепурі А.І. підписати передавальний акт
АТ; передати майно АТ товариству - правонаступнику в порядку, передбаченому чинним законодавством.
7. По сьомому питанню: Директором товариства правонаступника АТ
обрати Семенюка В.Д.; уповноважити Голову комісії з припинення АТ Штепуру А.І. підписати Статут товариства - правонаступника (ТОВ).
8. По сьомому питанню: Уповноважити Голову комісії з припинення АТ
Штепуру А.І. самостійно, без довіреності (або шляхом уповноваження іншої особи на його розсуд на підставі відповідної довіреності) здійснити всі
необхідні дії для проведення державної реєстрації припинення АТ шляхом
його перетворення у ТОВ, внесення відповідних відомостей до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), переєструвати (внести зміни до обліку) Товариства, як платника податків, платника ПДВ, платника ЄСВ та в інших фондах, у разі потреби, переоформити
(відкрити, закрити тощо) рахунки АТ у банківських установах, здійснити всі
інші дії для припинення державної реєстрації АТ в порядку передбаченому
чинним законодавством України.
Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.prat-bezpeka.com.ua. Повідомлення про проведення чергових
загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від
18.09.2017 року.
Голова комісії з припинення ПрАТ «Безпека»
А.І. Штепура

Публiчне акцiонерне товариство
«Бориславський озокерит»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: Публiчне
акцiонерне товариство «Бориславський озокерит»;2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00136768; 3. Місцезнаходження емітента: 82300 , м.Борислав, вул.Потiк, 5; 4. Міжміський код, телефон
та факс емітента: +380324850015 +380324852055; 5. Електронна поштова адреса емітента: ozokeryt@emiti.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ozokeryt.emiti.net; 7. Вид особливої
інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення: За рішенням загальних зборів акціонерів
22.09.2017 р.(дата вчинення дiї 22.09.2017) припинено повноваження: -Голови правлiння Чарнош Ярослав Михайлович (паспорт КА
116013, виданий Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй
областi 07.09.1996р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0.66270% на суму 127.00 грн. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 22 роки; - члена правлiння-Директора Чарнош Мар'ян
Михайлович (паспорт КА 599616, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ
УМВС України у Львiвськiй областi 27.10.1997). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 9.47740% на суму 1816.25 грн. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi - 16 рокiв; - члена
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правлiння Яворський Володимир Мирославович (паспорт КА 116275,
виданий Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
01.10.1996). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00650%
на суму 1.25 грн. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi
- 3 роки; - Голови наглядової ради Фаст Олександр Олександрович
(паспорт КА 579309, виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у
Львiвськiй областi 24.10.1997). Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 7.49190% на суму 1435.75 грн. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi - 22 роки; - члена наглядової ради Кубрак Галина Василiвна (паспорт КА 674219, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС
України у Львiвськiй областi 10.12.1997). Акцiями Товариства не
володiє. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 16 рокiв;
- члена наглядової ради Гiрняк Наталiя Iванiвна (паспорт КВ 184375,
виданий Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
23.06.1999). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.38350%
на суму 73.50 грн. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi
- 16 рокiв; - Голови ревiзiйної комiсiї Шмельова Наталiя Миколаївна
(паспорт КВ 959082, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у
Львiвськiй областi 11.06.2002). Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.06520% на суму 12.50 грн. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi - 16 рокiв; - члена ревiзiйної комiсiї Сип»як Тетяна Володимирiвна (паспорт КВ 185977,виданий Бориславським МВ
УМВС України у Львiвськiй областi 11.11.1999). Володiє часткою в
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статутному капiталi емiтента 0.08220% на суму 15.75 грн. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 рокiв; - члена ревiзiйної
комiсiї Шемеляк Оксана Григорiвна (паспорт КА 973389, виданий Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 03.11.1998).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04830% на суму
9.25 грн. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 рокiв.
Правління та Ревізійна комісія не обиралися. За рішенням загальних
зборів акціонерів 22.09.2017р. на строк 3 роки обрано: -члена Наглядової ради Чарнош Мар'ян Михайлович (паспорт КА 599616 , виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
27.10.1997). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.47740%
на суму 1816.25 грн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - член правлiння -Директор ПАТ «Бориславський озокерит», є
акціонером; - члена наглядової ради Шмельова Наталiя Миколаївна
(паспорт КВ 959082, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у
Львiвськiй областi 11.06.2002). Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.06520% на суму 12.50 грн, , iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв - Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Борислав-

ський озокерит», є акціонером; - члена наглядової ради Фаст Наталiя
Олександрiвна (паспорт КВ 137882, виданий Шевченкiвським РВ
ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 01.04.1999), на засіданні Наглядової ради 22.09.2017р.обрано Головою наглядової ради. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 9.91440% на суму 1900.00 грн,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор
ТзОВ «Сотер», є акціонером. Загальними зборами акціонерів
22.09.2017р. на строк – до моменту припинення повноважень, обрано Директора Чарнош Ярослав Михайлович (паспорт КА 116013, виданий Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
07.09.1996). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.66270%
на суму 127.00 грн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 рокiв - Голова правлiння ПАТ «Бориславський озокерит». Всі вищезазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова правлiння Чарнош Ярослав Михайлович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01001, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (надалі ПРАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»,
або Товариство) повідомляє Вас, що 01 листопада 2017 року о 17.15 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722 відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбудеться 01 листопада 2017 року з 16.45 год. до 17.10 год. за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на
24.00 год. 26 жовтня 2017 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПРАТ «БФК «ГЛОБАЛ
ЕСТЕЙТС» Суммовська Наталія Іванівна. Ознайомлення з матеріалами
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до
31 жовтня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з понеділка по
п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до
14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12,
ПРАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», кімната 705, контактна особа - Ковальова Ірина Олександрівна, начальник відділу контролінгу та управління, член
Ревізійної комісії Товариства.
01 листопада 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі
Інтернет за адресою http://www.global-estates.kiev.ua/ .
Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі,
яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в
новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії
Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних
правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р.
НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів»)
Найменування показника
період
2016 рік
2015 рік
Усього активів
113 227
151 677
Основні засоби (залишкова вартість)
81 692
68 979
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
4 206
0
Сумарна дебіторська заборгованість
21 420
16 375
Грошові кошти та їх еквіваленти
5 102
1 279
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(370 027) (326 800)
Власний капітал
(366 327) (323 100)
Статутний капітал
3 700
3 700
Довгострокові зобов’язання
262 506
229 843
Поточні зобов’язання
217 048
244 934
Чистий прибуток (збиток)
(43 227) (147 850)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
740 000
740 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
75
67
ПРАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
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№183, 27 вересня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ
КРАНІВ»

(надалі – Товариство або ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», код ЄДРПОУ 00240158, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., м.
Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – позачергові загальні збори акціонерів), які відбудуться 28 жовтня 2017 року о 10.00 год.
за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 4
(каб.1).
Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на позачергові загальні збори акціонерів, відбудеться з 09.00 до 09.45 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та реєстрації,
акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів,
оформлена згідно з чинним законодавством України та паспорт.
З документами, пов’язаними із позачерговими загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися та надати пропозиції щодо питань порядку
денного у робочі дні з 08.00 до 15.00 за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд 4, ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних
кранів» (каб. № 1), а також 28 жовтня 2017 року в місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів до їх початку.
Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про
акціонерні товариства».
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова ліквідаційної комісії - генеральний директор
ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» - Букрєєв Ігор Ігоревич,
телефон: 097 378 85 44.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://dak.com.ua.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 23.10.2017.
Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про
термін їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту позачергових загальних
зборів акціонерів.
4. Звіт голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» про результати роботи ліквідаційної комісії.
5. Розгляд і затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».
6. Звернення до господарського суду Запорізької області із заявою про
порушення справи про банкрутство ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення
про термін їх повноважень.
Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Лисенко
Олексій Іванович - голова, Сімонов Антон Вікторович, Романова Генрієтта
Володимирівна - члени лічильної комісії. Термін дії повноважень лічильної
комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: Бюлетені для голосування на позачергових зборах
акціонерів 28.10.2017 року повинні відповідати формі та зразку, який за-

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцьке взуттєве виробниче торгівельне об’єднання»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробниче - торгівельне
об'єднання» 2. Код за ЄДРПОУ 00308270 3. Місцезнаходження 39617, Кременчук, лікаря О.Богаєвського, 2/74. Телефон та факс 0536622228 5. Електронна поштова адреса kvf@sat.poltava.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет krevto.jimdo.com 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
типу акціонерного товариства
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тверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а
після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою
Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів
Лічильної комісії та печаткою.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Головою зборів – Заліско Ігоря Ігоровича, секретарем зборів - Коваленка Сергія Олексійовича. Затвердити регламент
роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин;
відповіді на запитання - 10 хвилин.
4. Звіт голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» про результати роботи ліквідаційної комісії.
Проект рішення: Затвердити результати роботи ліквідаційної комісії
ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» та довести їх до відома
акціонерів ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».
5. Розгляд і затвердження проміжного ліквідаційного балансу
ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».
Проект рішення: Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» станом на 25.09.2017 року.
Основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Попередній Звітній період
період
(2017) тис. грн.
(2016) тис. грн.
Усього активів
177 479
56 829
Основні засоби
42 507
22 323
Нематеріальні активи
1 919
7
Довгострокові фінансові інвестиції
6 362
662
Запаси
36 654
19 752
Сумарна дебіторська заборгованість
89 979
14 028
Грошові кошти та їх еквіваленти
58
57
Нерозподілений прибуток (непокритий
-180 060
-406 019
збиток)
Власний капітал
-113 718
-348 931
Статутний капітал
57 088
57 088
Довгострокові зобов’язання
56 610
0
Поточні зобов’язання
234 587
-405 760
Чистий прибуток (збиток)
-14 411
-227 083
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець
1
2
періоду (осіб)
6. Звернення до господарського суду Запорізької області з заявою
про порушення справи про банкрутство ПАТ «Дрогобицький завод
автомобільних кранів».
Проект рішення: Звернутися до господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Дрогобицький
завод автомобільних кранів» у порядку, встановленому положеннями статей 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом». Зобов’язати Голову ліквідаційної комісії
(ліквідатора) ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» Букрєєва І.І.
підготувати та підписати відповідну заяву, а також підготувати пакет відповідних документів, перелік яких визначений приписами статей 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом», та подати їх до господарського суду Запорізької області.
Голова Наглядової Ради Товариства

І. І. Заліско

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КреВВТО»
27.04.2017 р. (протокол зборiв №26 вiд 27.04.2017 р.) Дата державної
реєстрацiї вiдповiднихзмiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться
в ЄДР - 25.09.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до
змiни - Публiчнеакцiонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробничоторгiвельне об'єднання». Повне найменування акцiонерного товариства
пiслязмiни - Приватне акцiонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве
виробничо-торгiвельне об'єднання»
III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правлiння Шкурапет Ольга Анатолiївна
26.09.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг»
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 «Лiзингова компанiя
«Укртранслiзинг»
2. Код за ЄДРПОУ
30674235
3. Місцезнаходження
01133 мiсто Київ
Вулиця Євгена Коновальця,
будинок 32-Г, офiс 8
4. Міжміський код, телефон та факс
+38 (044) 284-23-00
+38 (044) 284-23-00
5. Електронна поштова
office@utl.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Кушнiрчук Максим Вiкторович (Паспорт: серiя СО 400186, виданий
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 08 червня 2000 року) займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» та був обраний представником акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» у складi Наглядової
ради ПрАТ «Укртранслiзинг». Повноваження Кушнiрчука М.В. припинено у
зв'язку iз повiдомленням ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 22.09.2017 р.
№Ц/6-23/3720-17 (вх. ПрАТ «Укртранслiзинг» №УТЛ-370 вiд 22.09.2017 р.)
про замiну представника у складi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг»
на пiдставi рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 20.09.2017 р. (протокол №Ц-57/88 Ком.т). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кушнiрчук М.В. перебував на посадi члена Наглядової ради
ПрАТ «Укртранслiзинг» з 10 березня 2017 року по 22 вересня 2017 року.

Мумренко Анатолiй Петрович (Паспорт: серiя СН № 818682, виданий
Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1998) призначений на
посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» з 22 вересня 2017
року на пiдставi повiдомлення ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 22.09.2017 р.
№Ц/6-23/3720-17 (вх. ПрАТ «Укртранслiзинг» №УТЛ-370 вiд 22.09.2017 р.)
про замiну представника у складi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг»
на пiдставi рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 20.09.2017 р. (протокол №Ц-57/88 Ком.т). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Мумренко Анатолiй Петрович призначений на посаду члена Наглядової
ради ПрАТ «Укртранслiзинг» на строк до дати прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» рiшення
про припинення його повноважень або до дати отримання вiд
ПАТ «Укрзалiзниця» iнформацiї про його замiну у складi Наглядової ради
ПрАТ «Укртранслiзинг». Член Наглядової ради Мумренко Анатолiй Петрович є представником акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (частка в статутному капiталi – 47,6691%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: 11.2006-03.2014 - заступник генерального директора
по виробництву ЗАТ «Укренерготранс»; 04.2014-05.2014 - заступник директора iз загальних питань ТОВ «Українська транспортно-логiстична
компанiя»; 06.2014-12.2015 - заступник директора ДП «УДЦТС «Лiски»;
12.2015-04.2016 - виконуючий обов’язки заступника начальника фiлiї
«ЦТС «Лiски» ПАТ «Укрзалiзниця»; 04.2016-12.2016 - заступник начальника фiлiї «ЦТС «Лiски» ПАТ «Укрзалiзниця»; 12.2016 - по т.ч. - заступник
начальника фiлiї – начальник станцiї Київ-Лiски фiлiї «ЦТС «Лiски»
ПАТ «Укрзалiзниця»; 08.2017 - по т.ч. - в.о. директора Департаменту
комерцiйної роботи ПАТ «Укрзалiзниця».
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
Татарець Петро Васильович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2017.09.22
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї «Пiдволочиськгаз»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента:
1.Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї «Пiдволочиськгаз»; 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14055654; 3.Місцезнаходження емітента47800, Тернопiльська обл., смт. Пiдволочиськ, вул. Лисенка, буд. 1;
4. Міжміський код, телефон та факс емітента- 03543 2 14 45; 5. Електронна адреса емітента- pidv@tgaz.te.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації- pidvolochiskgaz.tgaz.te.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
Згiдно листа акціонера НАК «Нафтогаз України» № 10-6756/1-17 вiд
18.09.2017 року (отриманого вiд НАК «Нафтогаз України» 22.09.2017р):

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Iльченко Iрини
Вячеславiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних
даних). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебувала на
посадi з 24.04.2017 р по 22.09.2017 р.
- набуто повноваження Члена Наглядової ради Резнiченко Наталiєю
Анатолiєвною (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних
даних) до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймала посади заступника начальника вiддiлу, начальника вiддiлу Департаменту майнових та корпоративних вiдносин,
заступника начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав НАК «Нафтогаз України».Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Голова правлiння ПАТ «Підволочиськгаз» Сум В.Б 25.09.2017р.

ПрАТ «Київспецмонтаж»

Шановний акціонер!
ПрАТ «Київспецмонтаж»
(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)
повідомляє про проведення позачергових загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 жовтня 2017 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: 02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2 (приміщення (офіс)
ПрАТ «Київспецмонтаж») з наступним порядком денним,
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування та порядок голосування.
3. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту
Товариства у новій редакції.
Обрання особи, уповновавженої на підписання нової редакції
Статуту Товариства.
4. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору,

що укладатиметься з ним, обрання уповноваженого на підписання
договору з Ревізором.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 31 жовтня
2017 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв в приміщенні (офісі) ПрАТ «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстр акціонерів, які мають право на
участь у позачергових загальних Зборах, складається станом на 24 годину 25 жовтня 2017 року.
Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його
особу, представник акціонера повинен мати документ на право участі та
голосування на загальних зборах, оформлений у відповідності до вимог
чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує
повноваження предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інші).
З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І.
тел: (044) 220-07-40, 067 466-39-95 та на веб-сайті - ksm.kiev.ua
Наглядова рада.
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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
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 16291301
3. Місцезнаходження: 01042 м. Київ Бульвар Марії Приймаченко, 1/27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-33-30
5. Електронна поштова адреса: ukrenergobud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrenergobud.wix.com/ukrenergobud

Приватне акціонерне товариство
«Завод «Артемполізварювання»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод «Артемполізварювання» (код
за ЄДРПОУ 14315931). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-06. Електронна поштова адреса –
artempolisvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет –
http://14315931.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 25.09.17р., відбулися наступні

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства ( протокол №2/1 від 15.02.2017 р.) було
прийнято рішення про призначення Головою правління Білокурова Сергія
Федоровича. Не володiє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу: згідно контракту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний інженер. Посадова особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Голова правління
Білокуров Сергій Федорович
зміни в складі посадових осіб: звільнений за згодою сторін директор Коваль Дмитро Тимофійович, термін перебування на посаді – 7 років, розмір
пакету акцій – 1,30899%; обраний виконуючим обов»язки директора Гаврилюк Володимир Леонідович на термін до обрання директора, пакетом акцій
не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - ДАХК «Артем», начальник цеху.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
В.о. директора
Гаврилюк В.Л.
25.09.17р.
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