
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на 
підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі витягу від 20.12.2017 
№1003400550 щодо внесення 25.10.2017 запису про 
державну реєстрацію припинення ПАТ «ПОЛТАВА-
ВТОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ: 00193134) за судовим рі-
шенням про припинення юридичної особи у зв’язку з 
визнанням її банкрутом, 10.10.2017, 917/1626/13, Гос-
подарський суд Полтавської області, та інформації, на-
даної департаментом Комісії у Східному регіоні службо-
вою запискою від 20.12.2017 №23/03/311, скасовано 
реєстрацію випуску акцій пат «полтававтормет» 

(код за ЄДРПОУ: 00193134). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «ПОЛТАВАВТОРМЕТ» (код за 
ЄДРПОУ 00193134) від 08.06.2010 року №352/1/10, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження №426-Кф-С-а 
від 26 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих пат «Криво-
різьке підприємство промислово-залізничного тран-
спорту», код за ЄДРПОУ: 01236549, 50086, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізій-
на, 3А, на зупинення обігу акцій у зв`язку з перетворен-
ням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПАТ «Криворізьке підприємство промислово-залізничного 
транспорту» – розпорядження № 567-Кф-З від 22 груд-
ня 2017 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«27» грудня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту 1) пунк-
ту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «РЕСУРС-КАПІТАЛ», 01015, м. Київ, вул. Івана Ма-
зепи, 34, код за ЄДРПОУ: 36019147, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв’язку з погашенням 
облігацій (серія D), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія D) товариства з обмеженою відпові-
дальністю «реСУрС-КапІтал». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій (серія D) Товариства з 
обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-КАПІТАЛ» від 
30 жовтня 2008 року №850/2/08, видане Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, дата вида-
чі: 29 грудня 2008 року, анульовано – розпорядження 
№ 374-Кф-С-о від 21 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), підпункту 1) пунк-
ту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «РЕСУРС-КАПІТАЛ», 01015, м. Київ, вул. Івана Ма-
зепи, 34, код за ЄДРПОУ: 36019147, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв’язку з погашенням 
облігацій (серія Е), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій (серія е) товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «реСУрС-КапІтал». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій (серія Е) Товариства з обмеженою 
відповідальністю «РЕСУРС-КАПІТАЛ» від 30 жовтня 
2008 року №851/2/08, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, дата видачі: 29 груд-
ня 2008 року, анульовано – розпорядження 
№ 373-Кф-С-о від 21 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змі-
нами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Ме-
неджмент Технолоджіз» (вул. Воскресенська, 30, м. Дні-
про, 49000, код за ЄДРПОУ: 32987822) на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акці-
онерного товариства, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій прат «менеджмент технолоджіз». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Менеджмент Техноло-
джіз» від 11 червня 2013 року № 68/1/2013, видане 
23.07.2013 року Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 425-Кф-С-а від 22 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «нІтор» (вул. Шевченка, 20, м. Ніжин, 
Чернігівська область, 16600, код за ЄДРПОУ: 14231803) 
на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акці-
онерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «НІ-
ТОР» – розпорядження № 566-Кф-З від 22 грудня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«27» грудня  2017 року.

нКцпфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку зупинено дії ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

- у відношенні тов «КУа «еСКо-КапІтал» (іденти-
фікаційний код юридичної особи: 35677371) було ви-
несено постанову про накладення санкції за правопо-
рушення на ринку цінних паперів від 19.12.2017 
№ 585-ца-Уп-КУа, відповідно до якої за призначення 
виконуючим обов’язків керівника ліцензіата особи, яка 
не відповідає вимогам, встановленим для керівника 
ліцензіата, до ТОВ «КУА «ЕСКО–КАПІТАЛ» застосова-
но санкцію у вигляді зупинення на строк до 28 лютого 
2018 дії ліцензії на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльність з управління 
активами), серії АЕ №185468;
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*   *   *
- у відношенні тов «фК «ІнвеСта» (ідентифікацій-

ний код юридичної особи: 32335917) було винесено 
постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 19.12.2017 
№ 587-ца-Уп-КУа, відповідно до якої за неприйняття 
уповноваженим органом ліцензіата з підстав, встанов-
лених законодавством, рішення про ліквідацію Пайо-
вого інвестиційного фонду до ТОВ «ФК «ІНВЕСТА» за-
стосовано санкцію у вигляді зупинення на строк до 
28 лютого 2018 дії ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами), виданої на підставі Рішення Ко-
місії від 16.02.2016 № 160;

*   *   *
- у відношенні тов «КУа «аГро КапІтал» (ідентифі-

каційний код юридичної особи: 37371617) було винесено 
постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 19.12.2017 № 588-ца-Уп-КУа, 
відповідно до якої за призначення виконувачем обов’язків 
керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, 
встановленим для керівника ліцензіата, до ТОВ «КУА 
«АГРО КАПІТАЛ» застосовано санкцію у вигляді зупи-
нення на строк до 28 лютого 2018 дії ліцензії на здійснен-

ня професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами), виданої на підставі 
Рішення Комісії від 10.12.2015 № 2055;

*   *   *
- у відношенні тов «КУа «аГро КапІтал» (ідентифі-

каційний код юридичної особи:  38321073) було винесе-
но постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 19.12.2017 № 586-ца-Уп-КУа, 
відповідно до якої за призначення виконуючим обов’язків 
керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, 
встановленим для керівника ліцензіата, до ТОВ «КУА 
«ДОВІРА» застосовано санкцію у вигляді зупинення на 
строк до 28 лютого 2018 дії ліцензії на здійснення про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність 
з управління активами), виданої на підставі Рішення Ко-
місії від 26.12.2012 №1170. 

26.12.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

ат «отп БанК», 
код за ЄДРПOУ 21685166 (найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 53 /2/2017-Т. Дата реєстрації «03» серпня 2017 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
«18» вересня 2017 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

«01» лютого 2018 року.

фактична «11» грудня 2017 року.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

400'000 (чотириста тисяч) штук

фактично розміщених 400'000 (чотириста тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

400’000’000,00 гривень (чотириста 
мільйонів гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 400’000’000,00 гривень (чотириста 
мільйонів гривень 00 копійок)

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

412’693’500,00 гривень (чотириста 
дванадцять мільйонів шістсот 
дев'яносто три тисячі п'ятсот 
гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0 (нуль)
Сума, сплачена за облігації (грн): 
0,00 грн (нуль гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.): 0 (нуль)

Сума, сплачена за облігації (грн): 
0,00 грн (нуль гривень 00 копійок)

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0 (нуль)
Сума, сплачена за облігації (грн): 
0,00 грн (нуль гривень 00 копійок)

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески***

---/---

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

---/---

Затверджено: 
Голова Правління  ________  Хак-Ковач Тамаш
   (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, по батькові)
Від емітента 
Голова Правління  ________  Хак-Ковач Тамаш
   (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
начальник управління депозитарної діяльності 
та відповідального зберігання  ________  М.Адамовська 
  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, по батькові)
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості.1.Повне найменування емітента: пУБлIчне 

аКцIонерне товариСтво «родовIд БанК».2.Код за 
ЄДРПОУ:14349442.3.Місцезнаходження:04136,м.Київ,вул. Пiвнiчно-
Сирецька,1-3.4.Міжміський код,телефон та факс:0800508888 
(044)2558654.5.Електронна поштова адреса:BANK@RODOVIDBANK.
COM.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:www.rodovidbank.com.7.Вид особливої 
інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. текст 
повідомлення.1.Рiшенням Виконавчої дирекцiї ФГВФО «Про початок про-
цедури лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора 
банку» вiд 20.12.2017 № 5455 вiдкликано повноваження тимчасового 
адмiнiстратора АТ «РОДОВIД БАНК» у начальника вiддiлу запровадження 
планiв врегулювання неплатоспроможностi банкiв Шевченка Андрiя Микола-
йовича з 20.12.2017.Уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову 
адмiнiстрацiю АТ «РОДОВIД БАНК» Шевченко А.М. перебував з 06.06.2017р.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в статутному капiталi 
АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.2. Рiшенням Виконавчої дирекцiї ФГВФО 
(далі - Фонд) вiд 20.12.2017 № 5455 призначено уповноваженою особою 
Фонду та делеговано всi повноваження лiквiдатора АТ «РОДОВIД БАНК», 
визначенi Законом України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» 
(далi-Закон), зокрема ст.37,38,47-52,521,53 Закону, в тому числi з пiдписання 
всiх договорiв, пов’язаних з реалiзацiєю активiв банку у порядку, визначеному 
Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, 
начальнику вiддiлу запровадження планiв врегулювання неплатоспроможностi 
банкiв Шевченку Андрiю Миколайовичу строком на два роки з 20.12.2017 по 
19.12.2019 включно.Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в 
статутному капiталi АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.До призначення Шевчен-
ко А.М. протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади:радник лiквiдатора 
ВАТ «Комерцiйний банк «Iпобанк», ген.директор ТОВ «Кредит-Рейтинг», заст..
дир.департаменту врегулювання неплатоспроможних банкiв ФГВФО, дир.
департаменту врегулювання неплатоспроможних банкiв ФГФВО, дир.депар-
таменту запровадження планiв врегулювання та управлiння активами непла-
тоспроможних банкiв ФГВФО, начальник вiддiлу запровадження планiв вре-
гулювання неплатоспроможностi банкiв ФГВФО.3.На пiдставi рiшення 
Правлiння НБУ вiд 19.12.2017 № 811-рш та рiшення виконавчої дирекцiї ФГВФО 
вiд 20.12.2017 № 5455 запроваджена процедура лiквiдацiї АТ «РОДОВIД 
БАНК».Вiдповiдно до ч.1ст.46 Закону з 20.12.2017 року припиняються всi пов-
новаження органiв управлiння банку, в тому числi членiв наглядової ради.Голо-
вою Наглядової ради АТ «РОДОВIД БАНК» Шевальов А.В. перебував з 
27.04.2015.Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному 
капiталi АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.4.На пiдставi рiшення Правлiння НБУ 
вiд 19.12.2017 № 811-рш та рiшення виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 20.12.2017 
№ 5455 запроваджена процедура лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК». Вiдповiдно 
до ч.1ст.46 Закону з 20.12.2017р.припиняються всi повноваження органiв 

управлiння банку, в тому числi членiв наглядової ради.У складi Наглядової 
ради АТ «РОДОВIД БАНК» Матузка Я.В. перебував з 18.04.2011 (з урахуванням 
переобрання).Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статут-
ному капiталi АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.5. На пiдставi рiшення Правлiння 
НБУ вiд 19.12.2017 № 811-рш та рiшення виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 
20.12.2017 № 5455 запроваджена процедура лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК». 
Вiдповiдно до ч.1ст.46 Закону з 20.12.2017 припиняються всi повноваження 
органiв управлiння банку, в тому числi членiв наглядової ради.У складi На-
глядової ради АТ «РОДОВIД БАНК» Маркарова О.С. перебувала з 27.04.2015.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi 
АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.6. На пiдставi рiшення Правлiння НБУ вiд 
19.12.2017 № 811-рш та рiшення виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 20.12.2017 
№ 5455 запроваджена процедура лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК». Вiдповiдно 
до ч.1ст.46 Закону з 20.12.2017 припиняються всi повноваження органiв 
управлiння банку, в тому числi членiв наглядової ради.У складi Наглядової 
ради АТ «РОДОВIД БАНК» Дуда В.П. перебував з 27.04.2015.Згоди на роз-
криття своїх паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi АТ «РОДОВIД 
БАНК» не володiє.7.На пiдставi рiшення Правлiння НБУ вiд 19.12.2017 
№ 811-рш та рiшення виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 20.12.2017 № 5455 за-
проваджена процедура лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК». Вiдповiдно до ч.1ст.46 
Закону з 20.12.2017 припиняються всi повноваження органiв управлiння банку, 
в тому числi членiв наглядової ради.У складi Наглядової ради АТ «РОДОВIД 
БАНК» Свистун А.О. перебував з 29.04.2014(з урахуванням переобрання).
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi 
АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.8.На пiдставi рiшення Правлiння НБУ вiд 
19.12.2017 № 811-рш та рiшення виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 20.12.2017 
№ 5455 запроваджена процедура лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК». Вiдповiдно 
до ч.1ст.46 Закону з 20.12.2017 припиняються всi повноваження органiв 
управлiння банку, в тому числi членiв наглядової ради.У складi Наглядової 
ради АТ «РОДОВIД БАНК» Страшний А.I. перебував з 29.04.2014 (з урахуван-
ням переобрання).Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в 
статутному капiталi АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.9.На пiдставi рiшення 
Правлiння НБУ вiд 19.12.2017 № 811-рш та рiшення виконавчої дирекцiї ФГВФО 
вiд 20.12.2017 № 5455 запроваджена процедура лiквiдацiї АТ «РОДОВIД 
БАНК». Вiдповiдно до ч.1ст.46 Закону з 20.12.2017 припиняються всi повно-
важення органiв управлiння банку, в тому числi членiв наглядової ради.У складi 
Наглядової ради АТ «РОДОВIД БАНК» Ящук В.В. перебувала з 29.04.2014 (з 
урахуванням переобрання).Згоди на розкриття своїх паспортних даних не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Часткою в статутному капiталi АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє. III.підпис. 
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 2.Найменування посади:Уповноважена особа фГвфо на лікві-
дацію ат «родовІд БанК» Шевченко а.м. 21.12.2017

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Київенергоремонт»
2. Код за ЄДРПОУ 00131328
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ,  

провулок Електрикiв,15
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-83-90 (044) 425-84-50
5. Електронна поштова адреса ker@ker.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ker.in.ua

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

II. текст повідомлення
21.12.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Київенергоремонт» 

(надалi - Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, предметом якого є передача в управлiння ТОВ «КЕР-
АЕС» об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, 
Паркова дорога, будинок 12).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 23 671 975,00 грн.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2016: 92 064 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 

активiв: 25,71%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 392 902 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 329 648 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

329 648 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 

0 шт.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Брусов Олексiй Iллiч
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.12.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«КиївенерГоремонт»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«Інтерпайп новомоСКовСЬКий трУБний Завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 05393139. 3.Місцезнаходження: Україна, 51200, Дні-
пропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (0569) 697501; факс: (0569) 697611. 5.Електронна 
поштова адреса: info@nmpp.interpipe.biz 

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.nmpp.interpipe.biz

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

II. текст повідомлення
1. Позачерговими Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі 
по тексту – Товариство) 21 грудня 2017 року (протокол позачергових За-
гальних зборів №10) ) на підставі частини другої прикінцевих положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р. прийнято рішення 
про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:

- Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 45 07 873735, виданий 29.04.2005р. 
ОВД району Новокосино м. Москви) – представника акцiонера «ІНТЕРПАЙП 
ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED), якому належить 89,2393% статутного ка-
піталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2017р. 
до 21.12.2017р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента – 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; 

- Морозова Дениса Володимировича, паспорт серії АЕ №016263, виданий 
Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 30.06.1995 
року. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2017 року до 
21.12.2017 року. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт., що 
становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадо-
ва особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має; 

- Брідні Гліба Ігоровича, паспорт серії КО №914952, виданий Київським 
РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області 29.01.2013 року. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2017р. до 21.12.2017р. 
Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт., що становить в гривне-
вому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в статутно-
му капіталі емітента – 0,0000005 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; 

- Любименко Інни Володимирівни, паспорт серії АМ №345324, виданий 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй області 11.07.2001 
року. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2017 року до 
21.12.2017 року. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт., що 
становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадо-
ва особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має;

- Кисилевського Дмитра Давидовича, паспорт серії СО №298692, виданий 
Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.01.2000 року. На посаді 
члена Наглядової ради перебував з 21.04.2017р. до 21.12.2017р. Розмір 
пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт., що становить в гривневому ек-
віваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капі-
талі емітента – 0,0000005 %. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. 

- Сови Юлії Миколаївни, паспорт серії АМ №156605, виданий Індустрі-
альним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.12.2000 року. 
На посаді члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2017 року до 21.12.2017 
року. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт., що становить в 
гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

- Трегуба Олега Євгеновича, паспорт серії АК №306605, виданий Ніко-
польським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.1998 року. 
На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2017 року до 21.12.2017 
року. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт., що становить в 
гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

2. Позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбулися 21 груд-
ня 2017 року (протокол позачергових Загальних зборів №10) на строк до 
наступних річних Загальних зборів Товариства обрано: 

- членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 
45 07 873735, виданий 29.04.2005р. ОВД району Новокосино м. Москви) – 
представником акцiонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED), 
якому належить 89,2393% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.08.2011р. по 
30.04.2013р. – ТОВ «Бостон Консалтинг Груп Україна», заступник директора; 

з 20.05.2013р. – по 31.03.2015р. – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», комерційний 
директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. – ТОВ «Інвестиційна компанія 
«АРГО», старший віце-президент з суднобудування та промислових активів; 
з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. – ЗАТ «Нордік Ярдс», генеральний директор; 
з 20.01.2017р. по теперішній час – ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», 
директор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, 
Головний Виконавчий Директор «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (ІNTERPІPE 
LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» – представник 
акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової 
ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» – представник акціонера «ІНТЕР-
ПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ «МЗ 
«ДНІПРОСТАЛЬ»; Голова Наглядової ради ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; 
директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, 
INC.). Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 
0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 

- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Морозова Дениса 
Володимировича, паспорт серії АЕ №016263, виданий Бабушкiнським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 30.06.1995 року. За основним 
місцем роботи є директором ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; у інших юридич-
них особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ»; член Наглядової ради ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; член 
Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» – представник акціонера 
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»; член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП 
ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA); член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА 
(KLW-WHEELCO SA); за сумісництвом є радником з питань фінансової по-
літики ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». Інші посади, які обіймав Моро-
зов Д.В. протягом останніх п’яти років: з 02.03.2011р. по 22.07.2013р. – 
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», начальник Управління продуктами та 
ресурсами; з 23.07.2013р. по теперішній час – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», 
директор; з 03.02.2014р. по теперішній час за сумісництвом у ТОВ «ІНТЕР-
ПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», радник з питань фінансової політики. Розмір пакета 
акцій, які належать цій особі – 1 шт., що становить в гривневому еквівален-
ті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі 
емітента – 0,0000005 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Брідню Гліба Ігорови-
ча, паспорт серії КО №914952, виданий Київським РВ у м. Полтаві УДМС 
України в Полтавській області 29.01.2013 року. За основним місцем роботи 
є начальником Управління по роботі із зовнішніми організаціями Фінансово-
економічної служби ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА». У інших юридичних особах 
обіймає наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»; 
член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ»; член Нагля-
дової ради ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»; член Наглядової ради 
ТОВ «НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЯКІСТЬ». Інші посади, які 
обіймав Брідня Г.І. протягом останніх п’яти років: з 03.09.2012р. по 
01.09.2013р. – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», аудитор 3 категорії відділу 
аудиту; з 02.09.2013р. по 05.09.2013р. – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», про-
відний аудитор відділу аудиту; з 09.09.2013р. по 24.04.2014р. – ТОВ «ІНТЕР-
ПАЙП УКРАЇНА», начальник відділу контроллінгу продажів; з 25.04.2014р. 
по 10.01.2017р. – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», начальник відділу контр-
оллінгу продажів Управління аналітики та планування Служби продажів; з 
11.01.2017р. по 28.02.2017р. – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», начальник від-
ділу контроллінгу продажів Управління аналітики та планування Служби по 
продуктам і ресурсам; з 01.03.2017р. по теперішній час – ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА», начальник Управління по роботі із зовнішніми організаціями 
Фінансово-економічної служби. Розмір пакета акцій, які належать цій особі - 
1 шт., що становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Сову Юлію Миколаїв-
ну, паспорт серії АМ №156605, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській області 12.12.2000 року. За основним місцем 
роботи є начальником Управління казначейських операцій Фінансово-
економічної служби ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; за сумісництвом – на-
чальником фінансового відділу ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; у інших 
юридичних особах посад не обіймає; протягом останніх п'яти років займала 
наступні посади: з 12.08.2005 р. по 03.08.2014 р. – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇ-
НА», начальник відділу оперативного управління рахунками Фінансового 
управління; з 04.08.2014 р. по 06.04.2015 р. – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», 
керівник проекту Фінансового управління; з 07.04.2015 р. по теперішній 
час – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», начальник Управління казначейських 
операцій Фінансово-економічної служби; з 02.06.2015 р. по теперішній час – 
за сумісництвом ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», начальник фінансового 
відділу. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт., що становить в 
гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005 %. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Любименко Інну Воло-
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димирівну, паспорт серії АМ №345324, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй області 11.07.2001 року. За основним місцем 
роботи є директором з правових питань Управління з правових питань 
ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», за сумісництвом – заступником директора з 
правових питань Управління з правових питань Служби економічної безпеки 
ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». У інших юридичних особах обіймає на-
ступні посади: член Наглядової ради ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»; член На-
глядової ради ТОВ «НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЯКІСТЬ». Інші 
посади, які обіймала Любименко І.В. протягом останніх п’яти років: з 
25.02.2008 р. по 30.09.2013 р. – Дніпропетровська філія ТОВ «ІстВан», про-
відний юрисконсульт Управління забезпечення регіонального судового за-
хисту Сектору правового забезпечення та захисту прав власності; з 
01.10.2013 р. по 01.04.2015 р. – ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», заступ-
ник директора з правових питань; з 02.04.2015р. по 09.01.2017 р. – ТОВ «ІН-
ТЕРПАЙП УКРАЇНА», начальник Управління з правових питань Служби 
економічної безпеки; з 10.01.2017 р. по теперішній час – ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА», директор з правових питань Управління з правових питань; з 
02.04.2015 р. по теперішній час – за сумісництвом – ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕ-
НЕДЖМЕНТ», заступник директора з правових питань Управління з правових 
питань Служби економічної безпеки. Розмір пакета акцій, які належать цій 
особі – 1 шт., що становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою 
володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005 %. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- членом Наглядової ради Товариства – незалежним директором Шев-
ченка Андрія Вікторовича, паспорт серії АЕ №871465, виданий Амур-
Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй області 
23.10.1997 року. За основним місцем роботи є провідним спеціалістом Від-
ділу довгострокового планування Фінансового управління ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА»; у інших юридичних особах посад не обіймає. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: з 01.09.2011 р. по 
16.10.2013 р. – провідний спеціаліст Відділу дослідження ринків Управління 
продуктами і ресурсами ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; з 17.10.2013 р. по 
17.11.2013 р.- провідний спеціаліст Відділу стратегічного аналізу Управління 
продуктами і ресурсами ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; з 18.11.2013 р. по 
06.05.2014 р. – провідний спеціаліст Відділу стратегічного аналізу Управлін-
ня стратегічного розвитку ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; з 07.05.2014 р. по 
теперішній час – провідний спеціаліст Відділу довгострокового планування 
Фінансового управління ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА». Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента – 0 %. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має;

- членом Наглядової ради Товариства – незалежним директором Гіль-
бурда Романа Юрійовича, паспорт серії АК №876929, виданий Жовтневим 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй області 20.06.2000 року. За 
основним місцем роботи є старшим юрисконсультом претензійно-позовного 

відділу Департаменту правового забезпечення ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖ-
МЕНТ»; у інших юридичних особах посад не обіймає. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п’яти років: з 06.12.2012р. по 31.03.2013р. – 
ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», юрисконсульт претензійно-позовного 
відділу Служби правового забезпечення; з 01.04.2013р. по 21.10.2013р. – 
ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», старший юрисконсульт претензійно-
позовного відділу Служби правового забезпечення; з 22.10.2013р. по тепе-
рішній час – ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», старший юрисконсульт 
претензійно-позовного відділу Департаменту правового забезпечення. Част-
ка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0 %. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Наглядовою радою Товариства 21 грудня 2017 року (протокол засідан-
ня Наглядової ради №335), на підставі Закону України «Про акціонерні то-
вариства», Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товари-
ства прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства 
Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 45 07 873735, виданий 29.04.2005р. ОВД 
району Новокосино м. Москви) – представником акцiонера «ІНТЕРПАЙП 
ЛІМІТЕД» (INTERPIPE LIMITED), якому належить 89,2393% статутного ка-
піталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: з 01.08.2011р. по 30.04.2013р. – ТОВ «Бостон Консалтинг Груп 
Україна», заступник директора; з 20.05.2013р. – по 31.03.2015р. – ТОВ «ІН-
ТЕРПАЙП УКРАЇНА», комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. – 
ТОВ «Інвестиційна компанія «АРГО», старший віце-президент з суднобуду-
вання та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. – ЗАТ «Нордік 
Ярдс», генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час – ТОВ «ІН-
ТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ», директор. У інших юридичних особах обіймає 
посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор «ІНТЕРПАЙП 
ЛІМІТЕД» (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НТЗ» – представник акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPЕ LIMITED); 
Голова Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» – представ-
ник акціонера «ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД» (INTERPIPЕ LIMITED); Голова На-
глядової ради ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»; Голова Наглядової ради ТОВ «ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. 
(NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Частка, якою володіє посадова осо-
ба в статутному капіталі емітента – 0%. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правлiння  Ю.м.антипов 
   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  22.12.2017
 (дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Повне найменування емітента: 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СЬоГоднІ мУлЬтІмедІа»

2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://segodnya-multimedia.com/?page=1143
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента:
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціо-

нерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 22.12.2017 року, вирішили: 
Подовжити повноваження обраного Генерального директора Романенко 
Андрія Петровича до 30.03.2018 року включно. Уповноважити Голову На-
глядової ради Товариства на підписання Додаткової угоди №3 до трудового 
контракту з Романенком А.П. від імені Товариства. Згоди на оприлюднення 
реквізитів паспорту від особи не отримано.

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

Генеральний директор  романенко а.п.
26.12.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I.Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: публiчне акцiонерне товариство 
«родовIд БанК». 2. Код за ЄДРПОУ: 14349442. 3.Місцезнаходження: 
04136,м.Київ,вул. Пiвнiчно-Сирецька,1-3.4.Міжміський код,телефон та 
факс:0800508888 (044)2558654.5.Електронна поштова адреса:BANK@
RODOVIDBANK.COM.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації:www.rodovidbank.
com.7.Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом 
ліквідації за рішенням вищого органу емітента. 

II. текст повідомлення.
1. Вiдповiдно до Рiшення Правлiння НБУ вiд 19.12.2017 № 811-рш «Про 

вiдкликання лiцензiї санацiйного банку та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного 
товариства «РОДОВIД БАНК» Виконавчою дирекцiєю ФГВФО прийнято 
Рiшення вiд 20.12.2017 № 5455 «Про початок процедури лiквiдацiї 

АТ «РОДОВIД БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку». Згiдно 
з зазначеним рiшенням розпочато процедуру лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОДОВIД БАНК» з 20.12.2017 по 19.12.2019 
включно.За даними рiчної фiнансової звiтностi, за рiк, який передував датi 
ухвалення рiшення про лiквiдацiю емiтента: вартiсть чистих активiв 
8 152 477 тис. грн., сума зобов’язань 5 123 257 тис. грн., розмiр власного 
капiталу 3 029 220 тис. грн. Активiв АТ «РОДОВIД БАНК» для розрахунку за 
його зобов’язаннями є недостатньо. За попереднiми розрахунками, сум, якi 
можуть розподiлятися мiж акцiонерами пiсля задоволення вимог кредиторiв 
не залишається.

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:Уповноважена особа фГвфо 
на ліквідацію ат «родовІд БанК» Шевченко а.м. 20.12.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво  
«родовIд БанК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне 
товариСтво 
"теплоГенерацIя"

2. Код за ЄДРПОУ 32083093
3. Місцезнаходження 53201, мiсто нiкополь,  

проспект трубникiв, 56
4. Міжміський код, телефон та факс 0566 638-088 05662 2-51-79 
5. Електронна поштова адреса Marina.Kontsevaya@nstp.

interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.teplogeneratzia.interpipe.biz

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

II. текст повідомлення
19.12.2017 року прат «теплоГенерацIя» отримало повiдомлення 

вiд акцiонера приватне аКцIонерне товариСтво «СентравIС 
продаКШн ЮКрейн» про замiну члена наглядової ради - представ-
ника акцiонера прат «СентравIС продаКШн ЮКрейн»:

1. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛО-
ГЕНЕРАЦIЯ» Аксьонова Михайла Леонiдовича – представника акцiонера 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 30926946, що володiє 11 464 539 шт. 
простих iменних акцiй ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ», паспорт серiя АЕ № 303502, 
виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
21 травня 1996 року). Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Аксьонов М.Л. перебував на посадi члена Наглядової ради 
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ» - представника акцiонера ПрАТ «СЕНТРАВIС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» в перiод з 16.03.2017 р. по 19.12.2017 р.

Змiни вiдбулися у зв’язку з отриманням повiдомлення вiд акцiонера про 
замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера. 

2. Набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛО ГЕНЕРАЦIЯ» - 
представника акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30926946, що 
володiє 11 464 539 шт. простих iменних акцiй ПрАТ «ТЕПЛО ГЕНЕРАЦIЯ», 
паспорт С00312291, виданий Мiнiстерством закордонних справ 06 травня 2014 
року) Мамєдов Бахтiяр. Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
на який призначено члена Наглядової ради – представника акцiонера 
ПрАТ «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - на строк повноважень Наглядової 
ради до 16.03.2020 р. Протягом останнiх п’яти рокiв Мамєдов Бахтiяр обiймав 
посаду старшого менеджеру вiддiлу аудиту.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади михайлов вiктор миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.12.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальнівідомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне товари-
Ство "теплоелеКтро-
централЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 31884200
3. Місцезнаходження 53201, мiсто нiкополь,  

проспект трубникiв, 56
4. Міжміський код, телефон та факс (0566)638-055 05662 2-51-79 
5. Електронна поштова адреса Marina.Kontsevaya@nstp.

interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.tets.interpipe.biz

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

II. текст повідомлення
19.12.2017 року прат «теплоелеКтроцентралЬ» отримало 

повiдомлення вiд акцiонера приватне аКцIонерне товариСтво 
«СентравIС продаКШн ЮКрейн» про замiну члена наглядової ради - 
представника акцiонера прат «СентравIС продаКШн ЮКрейн»:

1.Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ» Аксьонова Михайла Леонiдовича – представника акцiонера 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 30926946, що володiє, 5 000 шт. прос-
тих iменних акцiй ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», паспорт серiя АЕ 
№ 303502, виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 21 травня 1996 року). Акцiями або часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Аксьонов М.Л. перебував на посадi члена Наглядової ради ПрАТ «ТЕ-
ПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» – представника акцiонера ПрАТ «СЕНТРАВIС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» в перiод з 16.03.2017 р. по 19.12.2017 р.

Змiни вiдбулися у зв’язку з отриманням повiдомлення вiд акцiонера про 
замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера. 

2. Набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ» – представника акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (iдентифiкацiйний код юри-
дичної особи 30926946, що володiє, 5 000 шт. простих iменних акцiй 
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», паспорт С00312291, виданий 
Мiнiстерством закордонних справ 06 травня 2014 року) Мамєдов Бахтiяр. 
Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який 
призначено члена Наглядової ради – представника акцiонера 
ПрАТ «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» – на строк повноважень На-
глядової ради до 16.03.2020 р. Протягом останнiх п’яти рокiв Мамєдов 
Бахтiяр обiймав посаду старшого менеджеру вiддiлу аудиту.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади рябова олена миколаївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 20.12.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «КиївенерГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 00131305; 3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа 
Івана Франка, 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: +380445944576 
+380442076743; 5. Електронна поштова адреса: ZaіkaOS@dtek.com; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram; 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше від-
сотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного това-
риства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
21.12.2017 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі – Товариства) отримало від ПАТ «На-

ціональний депозитарій України» перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, станом на 18.12.2017. Згідно з зазначеним переліком від-
булася зміна власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій 
Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцій, що належав ORNEX LІMІTED 

(ОРНЕКС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер НЕ 362570, місцезнаходження: 
28 Oktovrіou, 377, SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapolі, 3107, Lіmassol, Cyprus) 
зменшився, але становить не менше 5 відсотків простих акцій Товариства.

Розмір частки ORNEX LІMІTED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) в загальній кількості 
акцій (у відсотках до статутного капіталу):

- до змін становив 25,000001 %;
- після змін становить 20,999605 %
Розмір частки, що належав ORNEX LІMІTED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) в за-

гальній кількості голосуючих акцій:
- до змін становив 25,233775 %;
- після змін становить 21,195972 %

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО  
“НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД”

2. Код за ЄДРПОУ 31167067
3. Місцезнаходження 53200, м. Нiкополь,  

проспект Трубникiв, буд. 56
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0(566)630-200 0(566)639-379

5. Електронна поштова адреса denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.nrp.interpipe.biz

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

II. текст повідомлення
20.12.2017 року ПрАТ «НРЗ» отримало повiдомлення вiд акцiонера 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН» про замiну члена Наглядової ради – представника 
акцiонера ПрАТ «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»:

1. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» 
Аксьонова Михайла Леонiдовича – представника акцiонера ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30926946, що 

володiє 2 444 088 шт. простих iменних акцiй ПрАТ «НРЗ» номiнальною 
вартiстю 1,0 грн. кожна). Паспортнi данi Аксьонова М.Л.: паспорт серiя 
АЕ №303502, виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 21 травня 1996 року. Акцiями або часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Аксьонов М.Л. перебував на 
посадi члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» – представника акцiонера 
ПрАТ «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» в перiод з 25.04.2017 р. 
по 20.12.2017 р.

2. Набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» – 
представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (iдентифiкацiйний код юридич-
ної особи 30926946, що володiє 2 444 088 шт. простих iменних акцiй 
ПрАТ «НРЗ» номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна) Мамєдов Бахтiяр 
(паспорт С00312291, виданий Мiнiстерством закордонних справ 
06 травня 2014 року). Акцiями або часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, на який призначено члена Наглядової ради – 
представника акцiонера ПрАТ «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» – 
на строк повноважень Наглядової ради до 25.04.2020 р. Протягом 
останнiх п’яти рокiв Мамєдов Бахтiяр обiймав посаду старшого ме-
неджеру вiддiлу аудиту.

Змiни вiдбулися у зв’язку з отриманням повiдомлення вiд акцiонера 
про замiну члена Наглядової ради – представника акцiонера.

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 Соляник Сергiй Олександрович
тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови 
Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.12.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«нIКополЬСЬКий ремонтний Завод»

21 грудня 2017 року Спостережною радою  
ат «УкрСиббанк» було прийнято рiшення  

про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть.

Предметом правочину є надання Європейським банком реконструк-
ції та розвитку, міжнародною фінансовою установою, мiсцезнаходження 
якої Великобританія, 1Ексчейндж Скуер ЄС2А2ДжіНб Лондон, 
GB26500612, АТ «УкрСиббанк» послуг за комісійну винагороду з по-
криття ризику непогашення кредитної заборгованості за кредитами, 
що надаватимуться АТ «УкрСиббанк» клієнтам Корпоративного бізне-
су, з урахуванням умов.

Сукупна сума участі у розподілі ризику не може перевищувати 
меншу із зазначених нижче сум:

а) 40% сукупної суми кредитів щодо яких існує розподіл ризику; та
б) 50 000 000 доларів США;
При цьому ЄБРР зобов’язується сплатити АТ «УкрСиббанк» відпо-

відну частку участі у розподілі ризику відповідного кредиту у відповід-
ності до вимог Договору на що АТ «УкрСиббанк» зобов’язується від-
ступити ЄБРР відповідну частку кредиту із забезпеченням відповідно 
до умов Договору.

Ознака заiнтересованостi: ЄБРР є акцiонером, який одноосiбно 
володiє 40 вiдсотками акцiй АТ «УкрСиббанк».

Вiдповiдно до висновкiв незалежного аудитора Ernst&Young LLC вiд 
18 грудня 2017 року, умови щодо визначення розміру комісійної вина-
городи, зазначенi у Договорi мiж АТ УкрСиббанк та Європейським 
банком реконструкції та розвитку, вiдповiдають звичайним ринковим 
умовам.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 45 367 424 тисяч гривень;

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 0,0 %.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво ат «УКрСиББанК»

На підставі рішення Спостережної Ради ат «УКрСиББанК» 
від 21.12.2017 року (Протокол № 6) та Наказу АТ «УкрСиббанк» № 358-ВК 
від 22.12.2017 р. Брук Ханс Фільфрід обрано членом правління та з 
22.12.2017 р. переведено на посаду Заступника Голови Правління – на-
чальника Департаменту корпоративного бізнесу АТ «УкрСиббанк».

Брук Ханс Фільфрід часткою у статутному капiталi не володiє. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Протягом останнiх 5 рокiв, до покладення виконання обов`язків За-
ступника Голови Правління – начальника Департаменту корпоративного 
бізнесу АТ «УкрСиббанк», Брук Ханс Фільфрід обiймав посади Радника 
Голови Правління АТ «УкрСиббанк», Керуючого по країні БНП Паріба 
Корпоративний та інвестиційний банкінг в Чеській Республіці та Керуючо-
го по країні БНП Паріба С.А. Софія бренч, Болгарія.

На підставі рішення Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» від 
21.12.2017 року (Протокол № 6) та Наказу АТ «УкрСиббанк» № 358-ВК 
від 22.12.2017 р. Маслакову Світлану Юріївну з 22.12.2017 р. переве-
дено з посади Начальника Департаменту Комплаєнс Контролю АТ «Укр-
Сиббанк» та члена Правління АТ «УкрСиббанк» на керівну посаду за 

напрямком роботи з проблемними активами Банку.
Маслакова Світлана Юріївна обiймала посаду начальника Департамен-

ту Комплаєнс Контролю АТ «УкрСиббанк» та члена Правління протягом 
3 рокiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

На підставі рішення Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» від 21.12.2017 
року (Протокол № 6) та Наказу АТ «УкрСиббанк» № 358 -ВК від 22.12.2017 р. 
Ярмоленко Олену Анатоліївну обрано членом правління та з 22.12.2017 р. 
переведено на посаду начальника Департаменту Комплаєнс Контролю 
АТ «Укр Сиббанк». 

Ярмоленко Олена Анатоліївна часткою у статутному капiталi не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Протягом останнiх 5 рокiв, до обрання начальником Департаменту 
Комплаєнс Контролю АТ «УкрСиббанк», членом правління, Ярмоленко 
Олена Анатоліївна обіймала посади Заступника Директора Глобального 
Референтного Управління та Директора - Кептивного Керівника Платфор-
ми KYC «Креді Агріколь Банк», Сінгапур, та Радника Голови Правління 
АТ «УкрСиббанк» з питань комплаєнс.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Науково-виробнича фiрма "Екологiя 
України"

2. Код за ЄДРПОУ 22951090
3. Місцезнаходження 01023, м. Київ, Печерський узвiз, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0964423948 -

5. Електронна поштова адреса office@insib.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://ecologe.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або 
суду

II. текст повідомлення
№ 
з/п дата прийнят-

тя рішення

Суб'єкт, який 
прийняв рішення про 
припинення емітента

Способи припинення

1 2 3 4
1 21.12.2017 Позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв
Перетворення

Зміст інформації:
21.12.2017 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства»Науково-виробнича фiрма «Екологiя України» 
прийняли рiшення (Протокол №1 вiд 21.12.2017 року) про припинення 
Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробнича фiрма «Екологiя 
України» (далi - Товариство) шляхом перетворення в Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Науково-виробнича фiрма «Екологiя України».

Причини припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю є мiнiмiзацiя витрат Товариства, пов’язаних 
з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне 
акцiонерне товариство.

Дата проведення загальних зборiв, на яких розглядалось зазначене 
питання, - 21 грудня 2017 року. Результати голосування: «ЗА» - 1 000 
голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх 
представникiв) присутнiх на загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що 
складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв) 
присутнiх на загальних зборах.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-виробнича фiрма «Екологiя Укра-
їни», розмiр статутного капiталу правонаступника - 750,00 (сiмсот п’ятдесят) 
гривень.

Порядок розподiлу активi та зобов’язань: з моменту державної реєстрацiї 
у встановленому порядку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Науково-виробнича фiрма «Екологiя України», що створене внаслiдок пере-
творення Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробнича фiрма 
«Екологiя України», є правонаступником всiх його майнових прав та

обов’язкiв, грошових коштiв, зобов’язань та iнших прав та обов’язкiв При-
ватного акцiонерного товариства «Науково-виробнича фiрма «Екологiя 
України», включаючи зобов’язання, якi оспорюються сторонами.

Порядок обмiну акцiй Товариства, яке припиняється на частки юридич-
ної особи - правонаступника:

- Акцiї Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробнича фiрма 
«Екологiя України» конвертуються в частки у статутному капiталi Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-виробнича фiрма «Екологiя 
України» та розподiляються серед його учасникiв.

- Розподiл часток серед його учасникiв вiдбувається iз збереженням 
спiввiдношення кiлькостi акцiй що були у акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Науково-виробнича фiрма «Екологiя України», а саме за 
кожну 1 просту акцiю Приватного акцiонерного товариства «Науково-
виробнича фiрма «Екологiя України» номiнальною вартiстю 0,75 грн. влас-
ник акцiй отримує частку в статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Науково-виробнича фiрма «Екологiя України» на суму 
0,75 грн. Коефiцiєнт конвертацiї дорiвнює 1 (одиницi).

- Склад учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-
виробнича фiрма «Екологiя України», розмiр часток в гривнях у статутному 
капiталi, якими кожний iз них володiтиме, вiдповiдатиме складу акцiонерiв 
та номiнальнiй вартостi належних їм акцiй за станом на дату затвердження 
установчих документiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-
виробнича фiрма «Екологiя України».

- Розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Науково-виробнича фiрма «Екологiя України» - правонаступника При-
ватного акцiонерного товариства «Науково-виробнича фiрма «Екологiя 
України» вiдповiдає розмiру статутного капiталу Приватного акцiонерного 
товариства «Науково-виробнича фiрма «Екологiя України» станом на день 
затвердження передавального акту та дорiвнює 750,00 гривень.

- Видача документiв про пiдтвердження права власностi на частку в 
статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-
виробнича фiрма «Екологiя України» (далi – Свiдоцтво) його учасникам 
здiйснюватиметься пiсля його державної реєстрацiї. Строк видачi свiдоцтва 
не обмежується.

- По завершенню процедури припинення шляхом перетворення При-
ватного акцiонерного товариства «Науково-виробнича фiрма «Екологiя 
України» припиняє своє iснування про що вноситься вiдповiдний запис до 
Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 
та громадських формувань.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-виробнича фiрма 
«Екологiя України» з дня його реєстрацiї є правонаступником щодо майна, 
прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробнича 
фiрма «Екологiя України» стосовно всiх його кредиторiв та боржникiв, 
включаючи зобов’язання, якi оспорюються сторонами.

- Розподiл часток пiдприємницького товариства – правонаступника 
вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж 
акцiонерами i статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетвори-
лось.

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 Віцюк Олена Валеріївна
Голова комісії з припинення 
(перетворення)

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.12.2017

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «наУКово-вироБнича фIрма «еКолоГIя УКраїни»

 Публічне акціонерне товариство АТ «УкрСиббанк» (далі – АТ «УкрСиб-
банк») повідомляє про отримання 21.12.2017 року від акціонера БНП ПАРІ-
БА СА повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими 
статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

БНП ПАРІБА СА (БНПП), публічна акціонерна компанія, що створена та 
існує за законодавством Франції, яка є власником 295 140 944 862 простих 
іменних акцій та 9 013 998 240 привілейованих акцій, що становить 59,9998% 
статутного капіталу АТ «УкрСиббанк», та ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОН-
СТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (ЄБРР), міжнародна організація, створена відповідно 
до міжнародного договору між країнами-членами, власник 196 761 133 923 
простих іменних акцій та 6 009 332 166 привілейованих акцій, що становить 
40% статутного капіталу АТ «УкрСиббанк», 21.12.2017 року уклали Договір про 
співпрацю (далі також – «Договір»), що дозволяє розглядати БНПП та ЄБРР як 
«осіб, що діють спільно», та які є власниками Домінуючого контрольного паке-
та акцій в статутному капіталі АТ «УкрСиббанк», що складає 99.9998 % статут-
ного капіталу АТ «УкрСиббанк», виключно з метою реалізації їхнього права на 
викуп акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами Договору, у розмірі 

0,0002 % статутного капіталу АТ «УкрСиббанк», відповідно до ст. 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Прикінцевих та Перехідних положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

Відповідно до Договору про співпрацю БНП ПАРІБА СА є уповноваженою 
особою з метою набуття всіх прав та виконання всіх обов’язків, передбаче-
них законодавством України для процедури викупу акцій в міноритарних 
акціонерів АТ «УкрСиббанк», що не є сторонами Договору.

Викуп акцій в міноритарних акціонерів АТ «УкрСиббанк», що не є сторо-
нами Договору, здійснюватиметься за ринковою вартістю, яка буде визна-
чена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату 
отримання АТ «УкрСиббанк» повідомлення від уповноваженої особи (БНПП), 
тобто на 21.12.2017 року.

Дата укладення Договору про співпрацю, тобто 21.12.2017 р., є датою з 
якої БНПП та ЄБРР, як особи, що діють спільно, вважаються власниками 
домінуючого контрольного пакета акцій АТ «УкрСиббанк».

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво ат «УКрСиББанК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Науково-виробнича фiрма 
"Екологiя України"

2. Код за ЄДРПОУ 22951090
3. Місцезнаходження 01023, м. Київ,  

Печерський узвiз, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0964423948 -
5. Електронна поштова адреса office@insib.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ecologe.com.ua/

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

II. текст повідомлення

дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

посада

прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменування 
юридичної 

особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдрпоУ 
юридичної 

особи

розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6

21.12.2017
припинено 
повнова-

ження

Гене-
ральний 
директор

Мiтiогло 
Людмила 

Володимирiвна

д/н д/н
д/н 80

Зміст інформації:
21.12.2017 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства"Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" прий-
няли рiшення (Протокол №1 вiд 21.12.2017 року) про припинення Приват-
ного акцiонерного товариства "Науково-виробнича фiрма "Екологiя Украї ни" 
(далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Науково-виробнича фiрма "Екологiя України". Для про-
ведення процедури припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з припинен-
ня (перетворення) Товариства, яким передано повноваження щодо 
управлiння всiма справами Товариства. Голова Комiсiї з припинення (пере-
творення) з моменту його призначення є керiвником ПрАТ «Науково-
виробнича фiрма «Екологiя України». В зв'язку з цим припинено повнова-
ження Генерального директора Приватного акцiонерного товариства 
"Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" Мiтiогло Людмили 
Володимирiвни. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа складає 80 вiдсоткiв. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. У посадо-
вої особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадова особа перебувала на посадi Генеральний директор 
ПрАТ "Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" протягом 20 рокiв.

21.12.2017 обрано

Голова 
Комiсiї з 
припи-
нення 

(перетво-
рення)

Вiцюк Олена 
Валерiївна

д/н д/н
д/н 0

Зміст інформації:
21.12.2017 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства"Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" 
прий няли рiшення (Протокол №1 вiд 21.12.2017 року) про припинення При-
ватного акцiонерного товариства "Науково-виробнича фiрма "Екологiя 
України" (далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю "Науково-виробнича фiрма "Екологiя України". Для 
проведення процедури припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з при-
пинення (перетворення) Товариства, яким передано повноваження щодо 
управлiння всiма справами Товариства. Голова Комiсiї з припинення (пере-
творення) з моменту його призначення є керiвником ПрАТ «Науково-
виробнича фiрма «Екологiя України». В зв'язку з цим обрано Головою Комiсiї 
з припинення (перетворення) Приватного акцiонерного товариства "Науково-
виробнича фiрма "Екологiя України" Вiцюк Олену Валерiївну - безстроково. 
Пакетом акцiй емiтента особа не володiє. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала. У посадової особи емiтента вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:Головний бухгалтер 
ДДП «Експо-Друк НК Експоцентр України», Бухгалтер ПрАТ «НВФ «Еколо-
гія України».

дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

посада

прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменування 
юридичної 

особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдрпоУ 
юридичної 

особи

розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6

21.12.2017 обрано

Член 
Комiсiї з 
припи-
нення 

(перетво-
рення)

Карпенко 
Дмитро 

Вiкторович

д/н д/н
д/н 0

Зміст інформації:

21.12.2017 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства"Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" 
прийняли рiшення (Протокол №1 вiд 21.12.2017 року) про припинення 
Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробнича фiрма 
"Екологiя України" (далi - Товариство) шляхом перетворення у Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробнича фiрма "Екологiя 
України". Для проведення процедури припинення обрано Голову та 
членiв Комiсiї з припинення (перетворення) Товариства, яким передано 
повноваження щодо управлiння всiма справами Товариства. В зв'язку 
з цим обрано Членом Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного 
акцiонерного товариства "Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" 
Карпенко Дмитра Вiкторовича - безстроково. Пакетом акцiй емiтента 
особа не володiє. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний інженер проектів 
ПрАТ НВФ «Екологія України».

21.12.2017 обрано

Член 
Комiсiї з 
припи-
нення 

(перетво-
рення)

Никитяк 
Олександр 

Олександрович

д/н д/н
д/н 0

Зміст інформації:

21.12.2017 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства"Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" 
прийняли рiшення (Протокол №1 вiд 21.12.2017 року) про припинення 
Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробнича фiрма 
"Екологiя України" (далi – Товариство) шляхом перетворення у Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробнича фiрма "Екологiя 
України". Для проведення процедури припинення обрано Голову та 
членiв Комiсiї з припинення (перетворення) Товариства, яким передано 
повноваження щодо управлiння всiма справами Товариства. В зв'язку 
з цим обрано Членом Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного 
акцiонерного товариства "Науково-виробнича фiрма "Екологiя України" 
Никитяк Олександра Олександровича – безстроково. Пакетом акцiй 
емiтента особа не володiє. Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надала. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:Головний інженер 
ПрАТ «НВФ «Екологія України».

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 Віцюк Олена Валеріївна
Голова комісії з припинення 
(перетворення) 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.12.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«наУКово-вироБнича фIрма «еКолоГIя УКраїни»
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повІдомлення про проведення поЗачерГовиХ 
ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва  
«УКрСиББанК»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне 
акціонерне товариство «УкрСиббанк», 04070, м. Київ, вул. Андріїв-
ська, 2/12

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє 
Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Укр-
Сиббанк», які відбудуться «02» лютого 2018 року об 11:00 за адресою: 
м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 2 поверх, приміщення прес-центру (кім-
ната номер 232).

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюва-
тися за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: станом на 24 годину 29 січня 2018 року.

З інформацією, зазначеною у повідомленні та проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна 
ознайомитися за адресою: www.ukrsibbank.com . 

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, 
наданих відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства», проект порядку денного вважається порядком денним, не 
потребує повторного затвердження Спостережною Радою Банку та 
публікується на власному веб-сайті Банку за адресою: 
www.ukrsibbank.com у строки, встановлені Законом України «Про акціо-
нерні товариства».

проеКт порядКУ денноГо:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Бан-
ку.

2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку.
3. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради АТ «Укр-

Сиббанк».
4. Про обрання членів Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».

5. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою 

та членами Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».
7. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Спосте-

режної Ради АТ «УкрСиббанк». 
8. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

з Головою та членами Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 

що ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує 
особу.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-41
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: 
м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, кімната 413 у робочі дні з 10.00 до 13.00 
та з 14.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 
з 11.00 год. до 12.00 год. Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник 
Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «УкрСиб-
банк» Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься 
співробітником Юридичного Департаменту Блінською Марією Леоні-
дівною.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться 
до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення 
у розділі «Новини» на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

З повагою,
Спостережна рада ат «УкрСиббанк»
Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»
в.о. Голови правління ат «УкрСиббанк»  д.о. цапенко

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«УКрСиББанК»

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 «дIвI БанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення право-

чинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
II. текст повідомлення

21.12.2017 року Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Спостережної ради № 132 вiд 21.12.2017 року) про 
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкриваєть-
ся як така, що становить банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 
Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. 
№ 2121 III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 7 200 тис грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 467 496 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 1,54%.

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

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

Голова правління 
пат «дІвІ БанК»  а.м. Бузілов

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 «дIвI БанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення право-

чинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
II. текст повідомлення

21.12.2017 року Спостережна рада ПАТ «ДIВI БАНК» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Спостережної ради № 131 вiд 21.12.2017 року) про 
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкриваєть-
ся як така, що становить банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 
Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. 
№ 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 27 000 тис.
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 467 496 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 5,78%.

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

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

Голова правління 
пат «дІвІ БанК»  а.м. Бузілов
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво "КиївенерГо"
2. Код за ЄДРПОУ: 00131305
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445944576 +380442076743
5. Електронна поштова адреса: ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення вищого органу емітента 
про зменшення статутного капіталу

ІІ. текст повідомлення
22.12.2017 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ-

ЕНЕРГО» (далі також Товариство) у зв’язкуіз реорганізацію Товариства 
шляхом виділу з нього оператора системи розподілу - ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТ ВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі- 
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), прийнято рішення про випуск 
акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПАТ «КИЇВ-
ЕНЕРГО» номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція в 108 364 280 
акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» номінальною вартістю 0,05 гривень кожна акція 
та 108 364 280 акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» номінальною 
вартістю 0,20 гривень кожна акція.

Статутний капітал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та 
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розподіляється таким чином:

- статутний капітал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» становить 5 418 214,00 гривень, 
поділений на 108 364 280 простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,05 гривень кожна акція;

- статутний капітал ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становить 
21 672 856,00 гривень, поділений на 108 364 280 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,20 гривень.

Розмір статутного капіталу ПАТ КИЇВЕНЕРГО на дату прийняття рішен-
ня – 27 091 070 гривень, після зменшення – 5 418 214 гривень. Сума, на яку 
зменшується статутний капітал – 21 672 856 гривень, що складає 80%.

Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій, які належать акціонерам, що володіють 10 і більше відсотками голо-
суючих акцій станом на день прийняття рішення*:

- DTEK HOLDІNGS LІMІTED - 27 091 071 акцій (25%);
- DTEK ENERGY B.V. - 31 526 226 акцій (29%);
- ORNEX LІMІTED - 22 756 071 акцій (21%);
- ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» - 19 834 502 (18%).
* станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на 

участь у позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕР-
ГО».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади 
Генеральний директор

________ Фоменко Олександр Валерійович 
26.12.2017

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ,  

площа Івана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс +380445944576 +380442076743
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kyіvenergo.com/uk/
aktsіoneram

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

ІІ. текст повідомлення
22.12.2017 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ-

ЕНЕРГО» прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної 
комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) Салоїд Олени Олександрів-
ни у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Член Ревізійної комісії Товариства Салоїд Олена Олександрівна паспорт 
ВС №983131, виданий 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Доне-
цькій обл., розмір пакета акцій Товариства - 0%, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має, на посаді члена Ревізійної комісії 
Товариства перебувала з 23.01.2012.

Інша особа на посаду члена Ревізійної комісії Товариства не признача-
лась.

22.12.2017 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВ-
ЕНЕРГО» прийнято рішення про припинення повноважень члена та Голови 
Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) Волкової Вікторії 
Миколаївни у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Член Ревізійної комісії Товариства Волкова Вікторія Миколаївна не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних, розмір пакета акцій Товариства - 
0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на 
посаді члена Ревізійної комісії Товариства перебувала з 23.01.2012, на по-
саді Голови Ревізійної комісії Товариства перебувала з 29.05.2015.

Інша особа на посаду члена Ревізійної комісії Товариства не признача-
лась.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КиївенерГо»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента  

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛС-К»; Код за ЄДРПОУ: 31566427; Місцезнаходження:17500, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3; Міжміський код, телефон 
та факс:(04637) 3-17-45, (044) 490-57-95; Електронна поштова адреса: 
galsk@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 31566427.smida.gov.ua; 
Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі - 

Товариство), якi вiдбулись 25.12.2017 року (Протокол №4/2017 вiд 
12.12.2017р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 01.01.2018р. по 31.03.2018р., в тому числi право-
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до 
умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв при-

дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сиро-
вини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укла-
денням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих 
договорів. Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 300 000 000 (триста 
мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 70 077,5 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 428%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 1500 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1500 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1500 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 
0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

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. Голова правління прат «ГалС-К»  Євстратов м.а.

приватне аКцIонерне товариСтво «ГалС-К»
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повІдомлення
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента : приватне аКцІонерне 
товариСтво «приКарпаттеХреСУрСи»

2.Код ЄДРПОУ : 00275866
3.Місцезнаходження : 76006 м.Івано-Франківськ, вул.Гетьмана Сагайдач-

ного, буд.48д
4.Міжміський код,телефон : ( 034) 2567744
5.Електронна поштова адреса : techresurs@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет: http:/00275866.smida.gov.ua

II.текст повідомлення
09 лютого 2018 року за адресою м.Івано-франківськ, вул. Гетьмана 

Сагайдачного, буд. 48д, поверх 2 ,кімната № 5 відбудуться щорічні за-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпат-
техресурси».

початок зборів о 14 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів проводится в день проведення зборів з 13 години 

00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів.
Дата переліку акціонерів,які мають право на участь у зборах :на 24-00 год. 

05 лютого 2018 року.
проект порядку денного :

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Відміна рішення загальних зборів акціонерів від 05 вересня 2017 року 

щодо припинення приватного акціонерного товариства «Прикарпаттехре-
сурси» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. 
(Протокол № 2/2017р). 

4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.Висновки Ревізора щодо достовірності річного звіту Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.Розподіл прибутку 

і збитків.
7. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товари-

ства «Прикарпаттехресурси» шляхом перетворення в Товариство з обме-
женою відповідальністю.

8. Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товари-
ства «Прикарпаттехресурси» .

9.Затвердження порядку та умов здійснення перетворення Приватного 
акціонерного товариства «Прикарпаттехресурси».

10.Обрання комісії з припинення .Надання повноважень Голові комісії.
11.Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки 

правонаступника.
12.Про порядок і строки пред’явлення вимог кредиторів
Акціонер товариства має право ознайомитись з матеріалами, які необ-

хідні для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з поне-
ділка по п’ятницю з 08.30 до16.30 за адресою: 76006 м.Івано-Франківськ 
вул.Гетьмана Сагайдачного,буд.48д, кімната №5 , а в день проведення 
зборів- у місці їх проведення.Відповідальна особа за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з матеріалами-директор Савчук Володимир Іванович.

Телефон для довідок: ( 034 )2566438.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http:/00275866.smida.gov.ua
Для участі в Зборах необхідно мати при собі документ,що посвідчує осо-

бу; а для представника- довіреність від акціонера на право участі в Збо-
рах.

директор  Савчук в.І.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво тУриСтично-ГотелЬний Комп-
леКС «днIСтер»: 2. Код за ЄДРПОУ : 13828634 

3. Місцезнаходження : 79007, м.Львів вул.Матейка,6: 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (032)2974321 

5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.phnr.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів 
II. текст повідомлення

1. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНIСТЕР» вiд 21.12.2017 р. (протокол вiд 21.12.2017) наданно згоду на укла-
дення значного правочину, а саме укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» договору 
iпотеки на передачу без оформлення заставної, на передачу в iпотеку неру-
хомого майна – будiвлi готелю лiт. «А-9» загальною площею 13 420 кв.м., що 
знаходиться за адресою: Львiвська обл., м. Львiв, вул. Матейка Я., буд.6. 

Ринокова вартiсть застваного майна, що є предметом iпотечного договору 
скаладає 179559.3 тис.грн. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» за данними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 213 655 000,00 грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНIСТЕР» за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 84,04%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 62 893 085 простих iменних акцiй.Кiлькiсть 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ ТГК 
«Днiстер» - 41 286 454 голосуючих простих iменних акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 41 286 342.Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» – 0. Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом 
Товариства не визначенi.

2. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНIСТЕР» вiд 21.12.2017 р. (протокол вiд 21.12.2017р.) наданно згоду на укла-
дення значного правочину, а саме укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» Генерально-
го кредитного договору №27/2017.

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору 130000 тис.грн. 
Сума кредиту 130000 тис.грн. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» за данними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 213 655 000,00 грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНIСТЕР» за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 60.85%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 62 893 085 простих iменних акцiй.Кiлькiсть 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ ТГК 
«Днiстер» - 41 286 454 голосуючих простих iменних акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 41 286 342.Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» – 0. Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом 
Товариства не визначенi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Генеральний директор Балагура а.в. 22.12.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «аКадемремБУд», 
код ЄдрпоУ 05417532

(місцезнаходження: 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загаль-
них зборів Товариства, які відбудуться 22 січня 2018 року за адре-
сою: м. Київ, Харківське шосе, 48, кім. 301. початок зборів о 13 го-
дині 00 хвилин. Реєстрація з 12 години 30 хвилин до 12 години 
50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 січня 
2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження передавального акта Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та до-

кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, 
відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
кожного робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за 
адресою: м. Київ, Харківське шосе, 48, кім. 301. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова комісії 
з припинення Іванов Георгій Борисович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://05417532.smida.gov.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу 
та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. 
Довідки за телефоном: (44) 559-44-72.

наглядова рада товариства.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«аКадемремБУд»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний за-

вод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05763814
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, 
вулиця Івана Приходька, будинок139
4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 545-05-39,  

факс (0536) 769-497
5. Електронна поштова адреса: oku1@kvsz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» 

повідомляє, що ХХVІІІ позачерговими загальними зборами акціонерів, які 
відбулися 21.12.2017, прийняті рішення стосовно дострокового припинення 
повноважень членів Наглядової ради, визначення кількісного складу На-
глядової ради - 6 осіб, у тому числі 2 незалежних члена (незалежних дирек-
тора) Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової 
ради - 3 роки, обрання членів Наглядової ради (Протокол ХХVІІІ позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПАТ «КВБЗ» від 21.12.2017).

Зміни: припинено повноваження.
Посада: Голова Наглядової ради - Президент ПАТ «КВБЗ». Прізвище, 

ім’я, по батькові: приходько володимир Іванович. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Розмір частки в статутному капіталі 
ПАТ «КВБЗ» (у відсотках): 0,00009. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які 
належать цій особі (грн.): 75,00. Перебував на посаді з квітня 2003 року. 
Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ». Прізвище, ім’я, по батькові: 

приходько павло володимирович. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Розмір частки в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ» (у від-
сотках): 0,039311. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які належать цій особі 
(грн.): 33811,50. Перебував на посаді з квітня 2003 року. Посадова особа 
немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ». Прізвище, ім’я, по батькові: 

плескун олександр володимирович. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Розмір частки в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ» (у 
відсотках): 0,002267. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які належать цій 
особі (грн.): 1950,00.

Перебував на посаді з березня 2006 року. Посадова особа немає непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ». Прізвище, ім’я, по батькові: 

воронович віктор петрович. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Розмір частки в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ» (у відсот-
ках): 0,001224.

Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які належать цій особі (грн.): 1053,00.
Перебував на посаді з серпня 2012 року. Посадова особа немає непо-

гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Зміни: обрано.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (представник акціонера). 

Прізвище, ім’я, по батькові: приходько володимир Іванович. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки в статутному 
капіталі ПАТ «КВБЗ» (у відсотках): 0,00009. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», 
які належать цій особі (грн.): 75,00. Строк, на який призначено особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова на-
глядової ради – Президент ПАТ «КВБЗ», Голова наглядової ради – Прези-
дент Благодійного фонду «Крюківвагон».

Член наглядової ради ПАТ «КВБЗ» є представником акціонера: Тран-
сбілдінг Сервіс Лімітед/Transbuilding Service Limited (Об’єднане Королівство 
Великобританії та Північної Ірландії). Ідентифікаційний код з бази даних 
комерційного реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт 
господарської діяльності: 4764608. Місцезнаходження юридичної особи: 
площа Патерностер, 1, Лондон ЕС4М 7DX/1 Paternoster Square, London 
EC4M 7DX. Акції прості іменні у кількості 21’985’397 шт. На посаду Голови 
наглядової ради – Президента ПАТ «КВБЗ» обраний зі складу членів На-
глядової ради ПАТ «КВБЗ» на її першому засіданні після проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.12.2017 (Протокол 

засідання Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» № 30 від 21.12.2017). Посадова 
особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміни: обрано.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (представник акціонера).
Прізвище, ім’я, по батькові: приходько павло володимирович. Особа 

не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки в статутному 
капіталі ПАТ «КВБЗ» (у відсотках): 0,039311. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», 
які належать цій особі (грн.): 33811,50. Строк, на який призначено особу: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Ди-
ректор Московського представництва ПАТ «КВБЗ», член Наглядової ради 
ПАТ «КрЗМВ», член Наглядової ради ЗАТ «Гомельський ВБЗ». Член на-
глядової ради ПАТ «КВБЗ» є представником акціонера: Акціонерне товари-
ство «Скінст Фінантс»/AS Skinest Finants (Естонія). Ідентифікаційний код з 
бази даних комерційного реєстру країни, де офіційно зареєстрований іно-
земний суб’єкт господарської діяльності: 11080094. Місцезнаходження 
юридичної особи: Мийза, буд.4, Таллінн, 13522/MOISA 4 TALLINN 13522. 
Акції прості іменні у кількості 28’669’889 шт. 

Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

Зміни: обрано.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (представник акціонера).
Прізвище, ім’я, по батькові: плескун олександр володимирович. Осо-

ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки в статут-
ному капіталі ПАТ «КВБЗ» (у відсотках): 0,002267. Розмір пакета акцій 
ПАТ «КВБЗ», які належать цій особі (грн.): 1950,00. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: Директор ТОВ «ЮРТРАНСЕРВІС». 

Член наглядової ради ПАТ «КВБЗ» є представником акціонера: Товариство 
з обмеженою відповідальністю «ДЕЛАНТІНА»/Osauhing DELANTINA (Естонія). 
Ідентифікаційний код з бази даних комерційного реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності: 12489928. Міс-
цезнаходження юридичної особи: Мийза, буд.4, Таллінн, 13522/MOISA 4 
TALLINN 13522. Акції прості іменні у кількості 28’669’889 шт. Посадова особа 
немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміни: обрано.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (представник акціонера).
Прізвище, ім’я, по батькові: воронович віктор петрович. Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки в статутному 
капіталі ПАТ «КВБЗ» (у відсотках): 0,001224. Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», 
які належать цій особі (грн.): 1053,00. Строк, на який призначено особу: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: радник 
голови Ради директорів АТ «Енгельський локомотивний завод», член Ради 
директорів ВАТ «Завод металоконструкцій». Член наглядової ради 
ПАТ «КВБЗ» є представником акціонера: ОВ Капитал Менеджмент ГмбХ / 
OW Capital Management GmbH (Австрія). Ідентифікаційний код з бази даних 
комерційного реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт 
господарської діяльності: FN278008k. Місцезнаходження юридичної особи: 
Шоттенрінг, 16/110, 1010 Відень, Австрія/1010, Schottenring 16/110, Wien. 
Акції прості іменні у кількості 28’669’889 шт. Посадова особа немає непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміни: обрано.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (незалежний директор). 
Прізвище, ім’я, по батькові: литвиненко анатолій Кузьмич. Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ «КВБЗ» не во-
лодіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: Заступник голови правління громадської 
організації «Асоціація сприяння розвитку підприємництва «Рада директорів 
промислових підприємств малого та середнього бізнесу», Керівник Кремен-
чуцької міської організації роботодавців. Член наглядової ради ПАТ «КВБЗ» 
є незалежним директором.

Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

Зміни: обрано.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (незалежний директор).
Прізвище, ім’я, по батькові: данилейко микола Іванович. Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ «КВБЗ» не во-
лодіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради – Президент 
ПрАТ «Кредмаш». Член наглядової ради ПАТ «КВБЗ» є незалежним дирек-
тором. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

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

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

2. Голова правління - директор (підпис) а.д. Шабала
 «23» грудня 2017 року

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«КрЮКІвСЬКий ваГоноБУдІвний Завод»



№246, 27 грудня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: приватне 
аКцIонерне товариСтво «КорСУнЬ-Шев-
ченКIвСЬКе ХлIБоприймалЬне пIдприЄм-
Ство», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 00952597, 1.3.Місцезнаходження: 19400, 
Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченкiвський, пр.Промисловий,6, 1.4.Міжміський 
код, телефон та факс: (04735) 20-353 31-600, 1.5.Електронна поштова 
адреса: 00952597@at24.com.ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://hpp.at24.com.ua/, 1.7. Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів 

2.текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
(протокол № 1/17 вiд 22.12.2017року прийняте рiшення про надання попе-
редньої згоди (схвалення) на укладання Товариством значних правочинiв, 
предметом (характером) яких є: 

одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських 
продуктiв/послуг; передача майна, майнових прав Товариства в заставу/iпотеку 
та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. 
договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх 
осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), 
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв 
поставки, купiвлi-продажу, експортних договорiв, надання послуг Товариством. 

Схвалити (затвердити) значнi правочини, що вчиненi Товариством з 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ» (далi – АТ «ОЩАДБАНК»), а саме:

правочинiв вчинених Товариством на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства №б/н вiд 08.09.2017 року, а саме:

Додатковий договiр №1 вiд 28.09.2017 року до Договору кредитної лiнiї 
№1004/31/1 вiд 07.04.2016 року;

Додатковий договiр №1 посвiдчений Лосєвим В.В., приватним нотарiусом 
Київського мiського нотарiального округу 28.09.2017 року за номером 1491, 
до Iпотечного договору №1004/31/1-З посвiдченого Лосєвим В.В., приватним 
нотарiусом Київського мiського нотарiального округу 07.04.2016 року за но-
мером 211;

Додатковий договiр №1 вiд 28.09.2017 року до Договору застави облад-
нання №1004/31/1-4 вiд 07.04.2016 року;

Додатковий договiр №2 вiд 28.09.2017 року до Договору застави облад-
нання №1004/31/1-5 вiд 07.04.2016 року, 

правочинiв вчинених Товариством на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства №б/н вiд 10.11.2017 року, а саме:

Додатковий договiр №2 вiд 22.11.2017 року до Договору кредитної лiнiї 
№1004/31/1 вiд 07.04.2016 року, укладений з АТ «ОЩАДБАНК».

Додатковий договiр №2 посвiдчений Лосєвим В.В., приватним нотарiусом 
Київського мiського нотарiального округу 22.11.2017 року за номером 1701, 
до Iпотечного договору №1004/31/1-З посвiдчений Лосєвим В.В., приватним 
нотарiусом Київського мiського нотарiального округу 07.04.2016 року за 
номером 211, укладений з АТ «ОЩАДБАНК»,

Додатковий договiр №2 вiд 22.11.2017 року до Договору застави облад-
нання №1004/31/1-4 вiд 07.04.2016 року.

Договiр про розiрвання вiд 22.11.2017 року договору застави обладнан-
ня №1004/31/1-5 вiд 07.04.2016р.

Договiр поруки №1004/31/1-7 вiд 22.11.2017 року, що укладений мiж 
Товариством, АТ «ОЩАДБАНК» та СТОВ «А.Ф. ЗЛАГОДА»;

Договiр поруки №1004/31/1-8 вiд 22.11.2017 року, що укладений мiж 
Товариством, АТ «ОЩАДБАНК» та СТОВ «АГРОФIРМА КОРСУНЬ»;

Договiр поруки №1004/31/1-6 вiд 22.11.2017 року, що укладений мiж 
Товариством, АТ «ОЩАДБАНК» та ТОВ «ПАНДА».

Вартiсть активiв емiтента 368087 тис.грн. Гранична сукупна вартiсть 
значних правочинiв 2 000 000 тис.грн. Спiввiдношення 543 %

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 10 165 945 .
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 10 150 396. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прий няття рiшення: 10 150 396. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «проти» прийняття рiшення: 0.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

3.підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Голова правління полiщук т.в.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.
Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 00952597, 1.3.Місцезнаходження: 19400, 
Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченкiвський, пр.Промисловий,6, 1.4.Міжміський 
код, телефон та факс: (04735) 20-353 31-600, 1.5.Електронна поштова адреса: 
00952597@at24.com.ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://hpp.at24.com.ua/, 
1.7. Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків про-
стих акцій акціонерного товариства 2.текст повідомлення: згiдно перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, отриманого 
вiд ПАТ «НДУ» 22.12.2017р., складеного станом на 18.12.2017 р., вiдбулася змiна 
власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

 - Розмiр пакету акцiй фiзичної особи зменшився на 5435910 акцiй та 
становить 0 акцiї. Розмiр частки акцiонера став 0%.

- Розмiр пакету акцiй фiзичної особи склав 5042153 штук простих iменних 
акцiй, що складає 48,4822% статутного капiталу (49,6% голосуючих акцiй) 
Товариства. До придбання пакету акцiй фiзична особа володiла 2324198 
штук простих iменних акцiй Товариства , що складає 22,3481% статутного 
капiталу Товариства.

- Розмiр пакету акцiй фiзичної особи склав 5042153 штук простих iменних акцiй, 
що складає 48,4822% статутного капiталу (49,6% голосуючих акцiй) Товариства. 
До придбання пакету акцiй фiзична особа володiла 2324198 штук простих iменних 
акцiй Товариства , що складає 22,3481% статутного капiталу Товариства.

3.підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Голова правління полiщук т.в.

ШановнІ аКцІонери!
приватне аКцІонерне товариСтво «одеСа-

авто», ідентифікаційний код – 03120420(надалі – Товариство), місцез-
находження якого: Україна, 65070, Одеська обл., м. Одеса, вул. 25-ї Чапа-
євської дивізії, буд. 15-А, повідомляє про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради 
Товариства від 20.12.2017року, призначених на 16.01.2018 року о 10:00 
годині за адресою: Україна, 65031, одеська обл., м. одеса, ленінградське 
шосе, буд. 27-а, учбовий клас (3-й поверх основної будівлі), з наступним 
порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

6. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 
о 09:00 год.; закінчення реєстрації - о 09:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів – 10.01.2018 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 

Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) 

та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, 
оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – 
документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на по-
саду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій 
визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – 
юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових За-
гальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть озна-
йомитися за адресою: Україна, 65031, Одеська обл., м. Одеса, 
Ленінградське шосе, буд. 27-А, учбовий клас (3-й поверх основної будівлі), 
до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеді-
лок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 65031, Одеська обл., м. 
Одеса, Ленінградське шосе, буд. 27-А, учбовий клас (3-й поверх основної 
будівлі). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Генеральний директор Залуцький Андрій Степано-
вич. Контактна особа – Пироженко Олена Іванівна.Довідки за телефоном: 
048-777-77-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:http://odessa-
avto.ukravto.ua/.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Залуцький а.С.
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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)

1. Загальні відомості: 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АГРОФОС»; Код за ЄДРПОУ: 24914236; Місцезнаходження: 01133, м. Київ, 
пров. Лабораторний, 3; Міжміський код, телефон та факс (044) 490-57-95; 
Електронна поштова адреса: agrofos@emitent.net.ua; Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: 24914236.smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АГРОФОС» (на-

далі – Товариство), якi вiдбулись 25.12.2017 року (Протокол №4/2017 вiд 
25.12.2017р) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством протягом перiоду з 01.01.2018р. по 31.03.2018р., в тому числi право-
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до 
умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв при-

дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сиро-
вини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укла-
денням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих 
договорів. Гранична сукупна вартiсть – не бiльш нiж 3 000 000 (три мільйо-
ни) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 705,1 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 425,5%. 
Загальна кількість голосуючих акцій – 16 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах – 16 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 16 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi 
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

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. Голова правління прат «аГрофоС»  Гавриленко в.м.

приватне аКцIонерне товариСтво  
«аГрофоС»

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

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

1. Загальні відомості: 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; Місцезнаходження: 17500, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; Міжміський код, телефон та 
факс: 044-522-84-71; Електронна поштова адреса: ipack@emitent.net.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua; Вид особливої інфор-
мації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЙПЕК» (надалі – 

Товариство), якi вiдбулись 25.12.2017р.(протокол №4/2017 вiд 25.12.2017р.) 
було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Това-
риством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом 
перiоду з 01.01.2018р. по 31.03.2018р., в тому числi правочини, пов’язанi з 
укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних 
договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому 
числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження об-

ладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та не-
рухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв 
найму (оренди) автотранспортних засобів, договорiв вiдступлення права 
вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, 
послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорів 
про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть - 
не бiльш нiж 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
5465,8 тис. грн. тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить – 4573,9%. Загальна кількість голо-
суючих акцій – 140 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 140 штук. Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення – 140 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом акцiонерного товариства не визначенi.

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. Голова правління прат «айпеК»  чернікова о.С.

приватне аКцIонерне товариСтво  
«айпеК»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «арциЗЬКе ХлІБоприймалЬне 
пІдприЄмСтво»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00955236

3. Місцезнаходження:68400 Одеська область, Арцизький район, місто Ар-
циз, вулиця Європейська, будинок 44

4. Міжміський код, телефон та факс:0(4845)31047 0(4845)31378
5. Електронна поштова адреса:arciz@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:arziz-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину: 26.12.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядо-
ва рада; Предмет правочину: продовження строку надання зворотної без-
процентної фінансової допомоги; Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 750 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
14099 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 5,31953%; Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину статутом акціонерного това-
риства не визначені.

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

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

2.
Директор Грищенко Валентина Дмитрівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «КиївСЬКе 
БУдІвелЬне УправлІн-
ня тепловиХ мереЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00120158
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ  

вул. Промислова, буд.4/7
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

044-4965475, 044-4965475

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

www.kbutm.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із закінченням 31.12.2017 р. терміну повноважень генераль-

ного директора Товариства рішенням Наглядової ради 22.12.2017 року 
(Протокол № 22/12-1 засідання Наглядової ради від 22.12.2017 р.) продо-
вжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Лисова 
Сергія Олександровича з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року включно. 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця 
особа за останні 5 років, - заступник головного бухгалтера ТОВ «МД Груп», 
головний бухгалтер ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Генеральний директор 
ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Генеральний директор ПрАТ «КБУ ТЕ-
ПЛОВИХ МЕРЕЖ». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Генеральний директор лисов Сергій олександрович. 
22 грудня 2017 року.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «трУБний 
Завод «трУБоСталЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 13548581
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Корос-

тень, вул. Шатрищанська, буд.65
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

04142 3-22-22, 04142 3-22-22

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

www.trubostal.net

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

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із закінченням 31.12.2017 р. терміну повноважень генераль-

ного директора Товариства рішенням Наглядової ради 22.12.2017 року 
(Протокол № 22/12-1 засідання Наглядової ради від 22.12.2017 р.) продо-
вжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Спари-
янка Володимира Миколайовича з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року 
включно. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обій мала 
ця особа за останні 5 років: директор філії ТОВ «Метинвест СМЦ» Західна 
Україна, ТОВ «Метинвест СМЦ» - начальник відділу продаж в галузі наці-
ональних трейдерів Служби продаж ТОВ «Метинвест СМЦ», генеральний 
директор ПрАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ». Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. 

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

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

2. Генеральний директор Спариняк володимир миколайович 
22.12.2017 р.

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КАМЕТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00241206
3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ, проспект Перемоги,будинок 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-0555, (044) 443-9333
5. Електронна поштова адреса: vizovi@kamet.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
26.12.2017р. ПАТ «КАМЕТ» отримало повідомлення про заміну члена 

наглядової ради-представника акціонера ТОВ «КУА «ПАРІОТ» ПНВІФЗТ 
Патріот-2» та відкликання Томiлiна Сергія Миколайовича. Підстава рішення: 
п. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.7. Статуту 
ПАТ «КАМЕТ». Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в ста-
тутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 28.04.2017р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необ-
хідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з кон-
кретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ «КУА «ПА-
РІОТ» ПНВІФЗТ Патріот-2» є акціонером ПАТ «КАМЕТ» та володіє пакетом 
акцій у розмірі 21 076 штук простих іменних акцій, що складає 23,95% ста-
тутного капіталу ПАТ «КАМЕТ».

26.12.2017р. ПАТ «КАМЕТ» отримало повідомлення про заміну члена 
наглядової ради-представника акціонера ТОВ «КУА «ПАРІОТ» ПНВІФЗТ 
Патріот-2» та призначення Сєнічкіна Олексія Миколайовича представником 
акціонера ТОВ «КУА «ПАРІОТ» ПНВІФЗТ Патріот-2» на посаді члена на-
глядової ради ПАТ «КАМЕТ. Підстава рішення: п. 7 ст. 53 Закону України 
«Про акціонерні товариства» та п. 8.7. Статуту ПАТ «КАМЕТ». Розмір па-

кета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 
0,00%. Сєнічкін О. М. не є: акцiонером товариства, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. Строк, на який обрано: до переоб-
рання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
голов ний спеціаліст з оперативного забезпечення інвестиційних проектів, 
директор.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: Сєнічкін О. М. є представником акціонера ТОВ «КУА 
«ПАРІОТ» ПНВІФЗТ Патріот-2». ТОВ «КУА «ПАРІОТ» ПНВІФЗТ Патріот-2» 
є акціонером ПАТ «КАМЕТ» та володіє пакетом акцій у розмірі 21 076 штук 
простих іменних акцій, що складає 23,95% статутного капіталу ПАТ «КА-
МЕТ».

26.12.2017р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» (протокол №48 
від 26.12.2017р.) було прийнято рішення обрати Сєнічкіна Олексія Микола-
йовича Головою Наглядової ради. Підстава рішення: у зв'язку із заміною 
представника ТОВ «КУА «ПАТРІОТ» ПНВІФЗТ «ПАТРІОТ 2» Томіліна С.М., 
який був обраний Головою Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» (протокол №45 
від 28.04.2017 року), постала необхідність обрання нового Голови Наглядо-
вої ради ПАТ «КАМЕТ». Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє 
особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Сєнічкін О. М. не є: акцiонером 
товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 
Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст з оперативного забез-
печення інвестиційних проектів, директор. Додаткова інформація, яка необ-
хідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з кон-
кретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Сєнічкін О. М. 
є представником акціонера ТОВ «КУА «ПАРІОТ» ПНВІФЗТ Патріот-2». 
ТОВ «КУА «ПАРІОТ» ПНВІФЗТ Патріот-2» є акціонером ПАТ «КАМЕТ» та 
володіє пакетом акцій у розмірі 21 076 штук простих іменних акцій, що скла-
дає 23,95% статутного капіталу ПАТ «КАМЕТ».

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

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

2. Голова правлiння  лєнь Є.о.
26.12.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «Камет»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КСГ» 
(місцезнаходження: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Кот-

ляревського 12, офіс 8, ідентифікаційний код юридичної особи – 19364584) 
(надалі – «товариство») повідомляє про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «позачергові Загальні 
збори»), які відбудуться 12 січня 2018 року об 11-30 год. за адресою: 
08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Котляревського 12, 
офіс 8.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у поза-
чергових Загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення 
позачергових Загальних зборів з 10-30 до 11-15 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах – 5 січня 2018 року.

порядоК денний
позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

1. обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних збо-
рів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на позачергових Загальних зборах.

3. обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів, 
затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

4. припинення пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «КСГ» 
шляхом його перетворення в товариСтво З додатКовоЮ вІдпо-
вІдалЬнІСтЮ «КСГ».

5. обрання Голови та членів комісії з припинення товариства та 
визначення її повноважень.

6. Затвердження плану перетворення товариства.
7. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення пУБлІч-

ноГо аКцІонерноГо товариСтва «КСГ» в товариСтво З додат-
КовоЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КСГ».

8. Затвердження порядку та умов обміну акцій пУБлІчноГо аКцІо-
нерноГо товариСтва «КСГ» на частки у статутному капіталі това-
риСтва З додатКовоЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «КСГ», що створюється 
внаслідок реорганізації.

9. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій 
та затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голо-
сували за прийняття рішення про реорганізацію товариства.

10. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх 
вимог до товариства.

11. припинення відокремлених підрозділів товариства.
12. обрання комісії з припинення відокремлених підрозділів това-

риства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:http://19364584.infosite.com.ua/

Для реєстрації при собі мати:
- для акціонерів – паспорт;
- для представника акціонера – паспорт та довіреність на право участі 

в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КСГ», відбуватиметься за письмовими запитами акціонерів з 
28.12.2017 року у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: 08300, 
Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Котляревського 12, офіс 8., а в 
день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - Ешматова А.К., телефон для довідок: +380966656457;

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «маневицЬКе пІдприЄмСтво 
родЮчІСтЬ»

2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 44600, Волинська обл., Маневицький р-н.. смт. Ма-

невичі, вул. Комарова, 45
4. Код за ЄДРПОУ: 05487780
5. Міжміський код та телефон, факс(03376) 22189
6. Електронна поштова адреса: rodychist@gmail.com
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб.

Дата 
прийняття 
рішення

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Поса-
да*

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** або код 
за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
22.12.2017 припинено 

повнова-
ження

Голо-
вний 

бухгал-
тер 

Котовіль-
чик 

Людмила 
Василівна

не надала згоду 
на розкриття 

даних

0

Зміст інформації:
Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу директора 

ПрАТ «Маневицьке підприємство Родючість» № 13/1 – К від 22.12.2017 р. 
Посадова особа Котовільчик Людмила Василівна (згоди на оприлюднен-

ня паспортних даних не надано) звільнена з посади головного бухгалтера 
з 22.12.2017 р. Часкою у Статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 01.08.2013 р. по 22.12.2017р.
22.12.2017 призначено Голо-

вний 
бухгал-

тер

Рибачук 
Олена 

Олексіїв-
на

не надала згоду 
на розкриття 

даних

0

Зміст інформації:
Призначення посадової особи виконано на пiдставiнаказу директора 

ПрАТ «Маневицьке підприємство Родючість» № 14 - Квід 22.12.2017 р.
Посадова особа Рибачук Олена Олексіївна (згоди на розкриття паспорт-

них даних не надано), призначена на посаду головного бухгалтера з 
22.12.2017 р. Часкою у Статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: безстроково.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Директор ______________

(підпис)
Веремейчик О.В.

(ініціали та прізвище керівника)

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

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
приватне аКцІонерне товариСтво 

«БориСпІлЬСЬКий еКСперименталЬний 
КомБІКормовий Завод»

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

«Бориспільський експериментальний 
комбікормовий завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00954538
3. Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль, Київська 

область, вулиця Привокзальна, 46
4. Міжміський код та телефон, факс: тел\факс (04595) 7-24-10
5. Електронна поштова адреса: Shulga.S@agromars.com
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:

http://bekz.com.ua/

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. текст повідомлення 
17 листопада 2017 року позачерговими Загальними зборами публічного 

акціонерного товариства «Бориспільський експериментальний комбікормо-
вий завод» (Протокол 05/2017) прийнято рішення про зміну типу Товариства 
з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР – 21 грудня 2017 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни – Публічне акці-
онерне товариство «Бориспільський експериментальний комбікормовий 
завод».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни – Приватне 
акціонерне товариство «Бориспільський експериментальний комбікормо-
вий завод».

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

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

Генеральний директор  макуха С.І.
21.12.2017 р.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
- приватне аКцІонерне товариСтво  

«ват Калина»
I. Загальні відомості.

1. Повне найменування: приватне акціонерне товариство «ВАТ Кали-
на».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05468417.
3. Місцезнаходження: 80100 Львівська обл., Сокальський р-н, м.Червоно-

град, вул.Богуна, 1.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (0249) 2-72-94 факс  

(0249) 4-67-98; 
5. Електронна поштова адреса kaluna_zez@groza.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.kaluna.com.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАТ Калина» 
(протокол від 22.12.2017 року) у зв’язку з закінченням терміну повноважень, 
визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», відкликано з 
посад (припинено повноваження):

- голову наглядової ради Рибу Юрія Юрійовича (паспорт серії КА 
№771264, виданий 03.03.1998 року Личаківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львів-
ській області). Обіймав посаду з 09.04.2012 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Володіє 93 простими іменними акція-
ми (0,0881% статутного капіталу товариства);

- члена наглядової ради Меду Марію Теодорівну (паспорт серії КВ 
№308584, виданий 09.12.1999 року Червоноградським МВ УМВСУ у Львів-
ській області); Обіймала посаду з 09.04.2012 року. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Володіє 813 простими іменними 
акціями (0,7703% статутного капіталу товариства);

- члена наглядової ради Юшкову Світлану Григорівну (паспорт серії КС 
№241494, виданий 24.01.2003 року Червоноградським МВ УМВСУ у Львів-
ській області). Обіймала посаду з 09.04.2012 року. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Володіє 427 простими іменними 
акціями (0,4046% статутного капіталу товариства).

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАТ Калина» 

від 22.12.2017 року) до складу наглядової ради акціонерного товариства 
терміном на 3 роки переобрані:

- Меда Марія Теодорівна (паспорт серії КВ №308584, виданий 09.12.1999 
року Червоноградським МВ УМВСУ у Львівській обл.); освіта – вища; стаж 
роботи 40 років. Основне місце праці – головний бухгалтер ПрАТ «ВАТ Ка-
лина» (за сумісництвом не працює). Посади, які обіймала за останні 5 років: 
ВАТ «Калина», головний бухгалтер. Не є афілійованою особою акціонерно-
го товариства, до складу органу якого обрана. Володіє 813 простими імен-
ними акціями (0,7703% статутного капіталу товариства);

- Риба Юрій Юрійович (паспорт серії КА №771264, виданий 03.03.1998 
року Личаківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.); освіта – вища; стаж 
роботи 13 років. Тимчасово не працює. Посади, які обіймав за останні 
5 років: Посольство Республіки Польща в Україні, референт. Не є афілійо-
ваною особою акціонерного товариства, до складу органу якого обрана. 
Володіє 93 простими іменними акціями (0,0881% статутного капіталу то-
вариства);

- Юшкова Світлана Григорівна (паспорт серії КС №241494, виданий 
24.01.2003 року Червоноградським МВ УМВСУ у Львівській обл.); освіта – 
вища; стаж роботи 40 років. Основне місце праці – старший майстер 
ПрАТ «ВАТ Калина» (за сумісництвом не працює). Посади, які обіймала за 
останні 5 років: ВАТ «Калина», старший майстер. Не є афілійованою особою 
акціонерного товариства, до складу органу якого обрана. Володіє 427 прос-
тими іменними акціями (0,4046% статутного капіталу товариства).

Усі особи, обрані до наглядової ради ПрАТ «ВАТ Калина», не мають не-
погашеної (не знятої) судимості та заборони займати певні посади та/або 
займатися певною діяльністю.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «ВАТ Калина» від 22.12.2017 року (про-
токол №01-НР/17) головою наглядової ради акціонерного товариства об-
рано Меду Марію Теодорівну (паспорт серії КВ №308584, виданий 09.12.1999 
року Червоноградським МВ УМВСУ у Львівській обл.); освіта – вища; стаж 
роботи 40 років. Посади, які обіймала останні 5 років: головний бухгалтер 
ПрАТ «ВАТ Калина». Власник 813 простих акцій (0,7703% статутного капі-
талу). Не є афілійована особа акціонерного товариства, до складу органу 
якого обрана.

III. підпис та посада.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-

на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність, згідно з чинним 
законодавством.

Голова правління ПрАТ «ВАТ Калина» Чемерис М.І.

повІдомлення
про проведення поЗачерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 

аКцІонерІв
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«делойт енд тУШ ЮКрейнІан СервІСеЗ КомпанІ»
ІдентифІКацІйний Код: 25642478

01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50а
(надалі – «товариство»)

Шановний акціонере!
Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 січня 2018 року о 10:00 го-
дині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50а, поверх 9, кімната маріу-
поль.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 29 січня 2018 року з 8:30 
до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових 
загальних зборах акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 23 січня 
2017 року.

Для реєстрації учасників позачергових загальних зборах акціонерів То-
вариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує 
особу; представник акціонера, крім того, - документ, що належним чином 
підтверджує його повноваження.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстрацій-
ною 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 повнова-
ження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів 
Товариства.

Для підготовки до позачергових загальних зборах акціонерів Товари-

ства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного до 28 січня 2018 року (включ-
но) у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09:00 год. 
до 18:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь. Особа, від-
повідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів акціонерів 
Товариства – Заноза Євген Олексійович.

Рішенням Дирекції Товариства від 19 грудня 2017 року затверджено та-
кий проект порядку денного:

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання лічильної комісії у складі 1 (однієї) особи.
2. Про припинення ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК» шляхом перетво-

рення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою 
відповідальністю

3. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК». 
Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхід-
них заходів щодо забезпечення припинення шляхом перетворення на това-
риство з обмеженою відповідальністю.

4. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ 
«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК» на товариство з обмеженою відповідальністю. 

5. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД 
ТУШ ЮСК» на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника. 

6. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮСК».

7. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голо-
сували проти рішення Зборів про перетворення. 

8. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог креди-
торів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/deloitte-in-
ukraine.html. Довідки за телефоном: +38 (044) 490 90 00.

______________________________ Заноза Євген Олексійович
Генеральний директор Товариства

приватне аКцІонерне товариСтво
«делойт енд тУШ ЮКрейнІан СервІСеЗ КомпанІ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "Український банк 
реконструкцiї та розвитку"

2. Код за ЄДРПОУ 26520688
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, Олексiя 

Терьохiна, 4 
4. Міжміський код, телефон та факс 044-454-27-22 044-454-27-00
5. Електронна поштова адреса ubrr@ubrr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ubrr.com.ua

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

II. текст повідомлення
Публiчному акцiонерному товариству «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. Голо-
ви Спостережної ради Банку Репалової Ганни Борисiвни про припинення 
повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про 
Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства «Український банк 
реконструкцiї та розвитку», затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. 
Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» (надалi – Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 
Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних зборiв повнова-
ження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради 
та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його бажанням за 
умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно 
з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства», без рiшення 
загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його 
бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. 
У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» та пiдп.1) п.6.4 Положення про 
Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви Голо-
ви Спостережної ради Репалової Г.Б. про припинення повноважень за влас-
ним бажанням, припиняються повноваження Репалової Г.Б. як Голови Спо-
стережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», 
представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного май-
на України. Репалова Ганна Борисiвна - Голова Спостережної ради. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. На даний час Репалова Г.Б. 
часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» Репалова Г.Б. перебувала з 05 квiтня 2017 
року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку», оформленого протоколом №1 вiд 
05.04.2017р., яким Репалова Г.Б. була обрана Головою Спостережної ради 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» в якостi представ-
ника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. 
На даний час нового Голову Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 
рекострукцiї та розвитку» замiсть Репалової Г.Б. не обрано.

Голова Правлiння  О.Ю.Локтiонов
Публiчному акцiонерному товариству «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. За-
ступника Голови Спостережної ради Банку Сломiнської Жанни Антонiвни 
про припинення повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. 
Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства 
«Український банк реконструкцiї та розвитку», затвердженого протоколом 
№1 вiд 26.09.2016р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» (надалi – Положення про Спостережну раду). 
Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних 
зборiв повноваження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спо-
стережної Ради та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його 
бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При 
цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припи-
няються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це това-
риства за два тижнi. У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi 
пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пiдп.1) п.6.4 
Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 
12.12.2017р. заяви Заступника Голови Спостережної ради Сломiнської Ж.А. 
про припинення повноважень за власним бажанням, припиняються повно-
важення Сломiнської Ж.А. як Заступника Голови Спостережної ради 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», представника 
акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. 

Сломiнська Жанна Антонiвна – Заступник Голови Спостережної ради. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. На даний час Сломiнська Ж.А. 
часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» Сломiнська Ж.А. перебувала 
з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», оформленого прото-
колом №1 вiд 05.04.2017р., яким Сломiнська Ж.А. була обрана Заступником 
Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» в якостi представника акцiонера – держави Україна, в особi Фон-
ду державного майна України. На даний час нового Заступника Голови 
Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк рекострукцiї та розвитку» 
замiсть Сломiнської Ж.А. не обрано.

Голова Правлiння  О.Ю.Локтiонов
Публiчному акцiонерному товариству «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. 
члена Спостережної ради Банку Бiлькевича Сергiя Леонiдовича про при-
пинення повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення 
про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства «Український 
банк реконструкцiї та розвитку», затвердженого протоколом №1 вiд 
26.09.2016р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» (надалi – Положення про Спостережну раду). 
Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних 
зборiв повноваження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спо-
стережної Ради та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його 
бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При 
цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припи-
няються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це това-
риства за два тижнi. У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi 
пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пiдп.1) п.6.4 
Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 
12.12.2017р. заяви члена Спостережної ради Бiлькевича С.Л. про припинен-
ня повноважень за власним бажанням, припиняються повноваження 
Бiлькевича С.Л. як члена Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку», представника акцiонера – держави Україна, в 
особi Фонду державного майна України. Бiлькевич Сергiй Леонiдович – член 
Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На 
даний час Бiлькевич С.Л. часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» не володiє; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» Бiлькевич С.Л. пере-
бував з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», оформленого про-
токолом №1 вiд 05.04.2017р., яким Бiлькевич С.Л. був обраний членом 
Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» 
в якостi представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду держав-
ного майна України. На даний час нового члена Спостережної ради АТ (публ.) 
«Український банк рекострукцiї та розвитку» замiсть Бiлькевича С.Л. не об-
рано.

Голова Правлiння  О.Ю.Локтiонов
Публiчному акцiонерному товариству «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. 
члена Спостережної ради Банку Михайлової Iрини Iванiвни про припинення 
повноважень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про 
Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства «Український банк 
реконструкцiї та розвитку», затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. 
Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» (надалi – Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 
Положення про Спостережну раду, без рiшення Загальних зборiв повнова-
ження Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради 
та iншого члена Спостережної Ради припиняються за його бажанням за 
умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно 
з пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства», без рiшення 
загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його 
бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. 
У зв’язку iз вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» та пiдп.1) п.6.4 Положення про 
Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви члена 
Спостережної ради Михайлової I.I. про припинення повноважень за власним 
бажанням, припиняються повноваження Михайлової I.I. як члена Спостереж-
ної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», представ-
ника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна України. 
Михайлова Iрина Iванiвна – член Спостережної ради. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. На даний час Михайлова I.I. часткою в статут-
ному капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi члена Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 
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та розвитку» Михайлова I.I. перебувала з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 
та розвитку», оформленого протоколом №1 вiд 05.04.2017р., яким Михай-
лова I.I. . була обрана членом Спостережної ради АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» в якостi представника акцiонера – держави 
Україна, в особi Фонду державного майна України. На даний час нового 
члена Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк рекострукцiї та роз-
витку» замiсть Михайлової I.I. не обрано.

Голова Правлiння  О.Ю.Локтiонов
Публiчному акцiонерному товариству «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» (надалi - Банк) 12.12.2017р. надiйшла Заява вiд 11.12.2017р. чле-
на Спостережної ради Банку Пось Карiни Юрiївни про припинення повнова-
жень за власним бажанням, згiдно пiдп.1) п.6.4. Положення про Спостережну 
раду Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та 
розвитку», затвердженого протоколом №1 вiд 26.09.2016р. Загальних зборiв 
акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi – 
Положення про Спостережну раду). Згiдно пiдп.1) п.6.4 Положення про Спо-
стережну раду, без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Спосте-
режної Ради, Заступника Голови Спостережної Ради та iншого члена 
Спостережної Ради припиняються за його бажанням за умови письмового 
повiдомлення про це Банку за два тижнi. При цьому згiдно з пiдп.1) ч.1 ст.57 
Закону України «Про акцiонернi товариства», без рiшення загальних зборiв 
повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за 
умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. У зв’язку iз 
вказаним, «26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну 

раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р. заяви члена Спостережної 
ради Пось К.Ю. про припинення повноважень за власним бажанням, при-
пиняються повноваження Пось К.Ю. як члена Спостережної ради АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку», представника акцiонера – дер-
жави Україна, в особi Фонду державного майна України. Пось Карiна Юрiївна – 
член Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
На даний час Пось К.Ю. часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» не володiє; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» Пось К.Ю. перебува-
ла з 05 квiтня 2017 року згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», оформленого про-
токолом №1 вiд 05.04.2017р., яким Пось К.Ю. була обрана членом Спосте-
режної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» в якостi 
представника акцiонера – держави Україна, в особi Фонду державного майна 
України. На даний час нового члена Спостережної ради АТ (публ.) «Україн-
ський банк рекострукцiї та розвитку» замiсть Пось К.Ю. не обрано.

Голова Правлiння  О.Ю.Локтiонов
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 Локтiонов Олег Юрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРИЙ - ІНЖИНІРИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ 01423079
3. Місцезнаходження 82400, Львівська область,  

місто Стрий вулиця Крива,  
будинок № 41б, кімната № 202

4. Міжміський код, телефон та факс 03245 7 70 30, 03245 7 70 39
5. Електронна поштова адреса Engenstr014@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://01423079.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

12.12.2017 р. (Протокол №01/2017 від 12.12.2017 р.) прийнято рішення про 
зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР:15.12.2017 р. 
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙ - ІНЖИНІРИНГ». Повне найменуван-
ня акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРИЙ - ІНЖИНІРИНГ». 

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 
василенко олег Станіславович.

приватне аКцІонерне товариСтво «Стрий - ІнЖинІринГ»

повІдомлення
про намір придбати акції приватного акціонерного товариства

в кількості, що перевищує 10 % загальної кількості простих акцій 
товариства

Я, громадянин України – СтамБовСЬКий олеКСандр ЮрІйович, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2739311775,на 
виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17 вересня 2008 року № 514-VI (із змінами та доповненнями) повідомляю 
про свій намір придбати акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАТАЛ» (ідентифікаційний код 20035225, місце знаходження: 03057, м.Київ, 

вулиця Металістів, будинок 17, кімната 401, далі – Товариство), в кількості, 
що перевищує 10 % загальної кількості простих акцій, а саме: 

591 306 (п’ятсот дев’яносто одну тисячу триста шість) штук простих 
іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 (нуль гривень десять копійок) 
гривень, загальною номінальною вартістю 59 130 (п’ятдесят дев’ять тисяч 
сто тридцять) гривень 60 копійок, що складає 100 % загальної кількості 
простих іменних акцій Товариства.

Станом на дату оприлюднення цього повідомлення я та афілійовані зі 
мною особи, не є власниками простих іменних акцій Товариства.

Громадянин України  підпис  О.Ю. Стамбовський

приватне аКцІонерне товариСтво «натал»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «днIпропетровСЬКий трУБний 
Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05393122
3. Місцезнаходження: 49068 м. Днiпропетровськ , Маяковського, 31
4. Міжміський код, телефон та факс: 0567 36-52-08, 0567 36-52-08
5. Електронна поштова адреса: a.matvienko@aodtz.dp.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://aodtz.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

У зв’язку із завершенням терміну повноважень Наглядовою радою То-
вариства 26.12.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Гене-

рального директора Малигіна Сергія Вадимовича. Підстава такого рішення - 
рішення Наглядової ради Товариства від 26.12.2017 р. (Протокол 
Наглядової ради №326 від 26.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова осо-
ба перебувала на посаді Генерального директора з 26.12.2014 р.

Наглядовою радою Товариства 26.12.2017 р. прийнято рішення обрати 
Генеральним директором Малигіна Сергія Вадимовича. Підстава такого 
рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 26.12.2017 р. (Протокол 
Наглядової ради №326 від 26.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який 
обрано: на 1 (один) рік (з 26.12.2017 р. по 26.12.2018 р.). Перелік попередніх 
посад за останні п’ять років: Генеральний директор.

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  малигін С.в. 26.12.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №246, 27 грудня 2017 р. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості: 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕ-
ВАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-

кого, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
II. Текст повідомлення 

20.12.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Розiвський еле-

ватор" №2/2017 вiд 20.12.2017 року прийнято рiшення про змiну типу ак-
цiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства на приват-
не акцiонерне товариство. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 22.12.2017
року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" .

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 
22.12.17 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I.Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@evraz.com  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-

tivnye-dokumenty/ 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на

вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

N з/п Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 21.12.2017 400 000 4 971 055 8,04658

Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення (ук-
ладання) Товариством значного правочину, у вчиненні якого є заінтересованість (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017).
Предметом правочину є дарування грошових коштів. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 400 000 тис. грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 8,04658%. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 261
316 800 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі
у загальних зборах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот трид-
цять сім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шіс-
тсот вісімдесят) штук. 

2 21.12.2017 40 000 000 4 971 055 804,65817
Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення (ук-
ладання) Товариством значного правочину, у вчиненні якого є заінтересованість (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017).
Предметом правочину є поставка вугільної продукції. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 40 000 000 тис. грн. без ПДВ. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 804,65817 %. Загальна кількість голо-
суючих акцій: 2 261 316 800 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що заре-
єстровані для участі у загальних зборах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять
тисяч шістсот тридцять сім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ят-
надцять тисяч шістсот вісімдесят) штук.

3 21.12.2017 400 000 4 971 055 8,04658
Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення (ук-
ладання) Товариством значного правочину, у вчиненні якого є заінтересованість (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017).
Предметом правочину є прощення боргу. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 400 000 тис. грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 8,04658 %. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 261 316 800 (два
мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука. Кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот тридцять сім) штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят) 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 Бергеман Г. В.

22.12.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості: 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕ-
ВАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-

кого, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
II. Текст повідомлення 

20.12.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Розiвський еле-

ватор" №2/2017 вiд 20.12.2017 року прийнято рiшення про змiну типу ак-
цiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства на приват-
не акцiонерне товариство. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 22.12.2017
року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" .

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 
22.12.17 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I.Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@evraz.com  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-

tivnye-dokumenty/ 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на

вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

N з/п Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом

правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 21.12.2017 400 000 4 971 055 8,04658

Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення (ук-
ладання) Товариством значного правочину, у вчиненні якого є заінтересованість (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017).
Предметом правочину є дарування грошових коштів. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 400 000 тис. грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 8,04658%. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 261
316 800 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі
у загальних зборах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот трид-
цять сім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шіс-
тсот вісімдесят) штук. 

2 21.12.2017 40 000 000 4 971 055 804,65817
Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення (ук-
ладання) Товариством значного правочину, у вчиненні якого є заінтересованість (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017).
Предметом правочину є поставка вугільної продукції. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 40 000 000 тис. грн. без ПДВ. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 804,65817 %. Загальна кількість голо-
суючих акцій: 2 261 316 800 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що заре-
єстровані для участі у загальних зборах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять
тисяч шістсот тридцять сім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ят-
надцять тисяч шістсот вісімдесят) штук.

3 21.12.2017 400 000 4 971 055 8,04658
Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про надання згоди на вчинення (ук-
ладання) Товариством значного правочину, у вчиненні якого є заінтересованість (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017).
Предметом правочину є прощення боргу. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, складає 400 000 тис. грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 8,04658 %. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 261 316 800 (два
мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука. Кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот тридцять сім) штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят) 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 Бергеман Г. В.

22.12.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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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 Бергеман Г. В.

22.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ЄВРАЗ ДМЗ"

I.Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84

5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@evraz.com  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-

tivnye-dokumenty/ 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична сукупність вартості
правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 21.12.2017 3 640 000 4 971 055 73,22389

Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про попереднє надання згоди на
вчинення Товариством значного правочину (правочинів) щодо дарування грошових коштів, який може вчинятися Товариством протягом року з дати
прийняття рішення (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017). Гранична сукупна вартість правочинів: 3 640 000 тис. грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 73,22389%. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 261 316 800
(два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука. Кількість голосуючих акцій,
що проголосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот тридцять сім)
штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот вісім-
десят) штук.

2 21.12.2017 40 000 000 4 971 055 804,65817
Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про попереднє надання згоди на
вчинення Товариством значного правочину щодо поставки залізорудної продукції (агломерату), який може вчинятися Товариством протягом року з да-
ти прийняття рішення (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017). Гранична сукупна вартість правочину: 40 000 000 тис. грн.
без ПДВ. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 804,65817%. Загальна кількість голосуючих акцій: 2
261 316 800 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 2 249 378 031 (два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот
тридцять сім) штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч
шістсот вісімдесят) штук.

3 21.12.2017 3 640 000 4 971 055 73,22389
Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 21.12.2017 прийнято рішення про попереднє надання згоди на
вчинення Товариством значного правочину щодо прощення боргу, який може вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення (Прото-
кол позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017). Гранична сукупна вартість правочинів: 3 640 000 тис. грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 4 971 055 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 73,22389%. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 261 316 800 (два мільярда двісті шістде-
сят один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот) штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 249 378 031
(два мільярда двісті сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч тридцять одна) штука. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прий-
няття рішення: 2 247 925 637  (два мільярда двісті сорок сім мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч шістсот тридцять сім) штук. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1 419 680 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.  

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
22.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку України овернайт 22.12.2017 на суму 32 000 тис. грн.
з доведенням загального обсягу придбаних Банком депозитних сертифiка-
тiв Нацiонального банку України до 42 000 тис. грн. Ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до зако-
нодавства, становить: 32 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiд-

ношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотках) складає 14,59%.

2. Спостережною радою Банку 22.12.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме: Договору про внесення змiн та допов-
нень № 3 вiд 22.12.2017 до кредитного договору № 019-2017 вiд
29.11.2017, укладеного з Позичальником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕРСIС", код ЄДРПОУ - 40102838, вiдповiдно
до якого вносяться змiни до умов користування мультивалютною вiдзив-
ною кредитною лiнiєю, а саме: встановлюється лiмiт для використання
коштiв у гривнi - 23 410 000,00 грн.; у доларах США - 240 000,00 доларiв
США, строком погашення 28.11.2018. Ринкова вартiсть майна або послуг,
що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, стано-
вить: 30 095 416,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 13,72 %.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

26.12.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

СТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ 
"УКРРІЧФЛОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 594-57-88 044 594-57-89
5. Електронна поштова адреса y.kryvoshyia@urf.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ukrrichflot.ua/ua/akczioneram/

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

ІІ. текст повідомлення
За рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-

риства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК «Укррічфлот») від 
22 грудня 2017 року було прийнято рішення припинити повноваження голо-
ви та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та обрати новий склад чле-
нів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укр-
річфлот», а саме:

1. припинено повноваження Головка Сергія Анатолійовича (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) на посаді голови та члена наглядо-
вої ради АСК «Укррічфлот», у зв’язку з переобранням всього складу нагля-
дової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким 
володіє – 0,04%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. На зазначених посадах перебував з 29.04.2017 року (7 місяців та  
23 дні). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акці-
онерів (Протокол від 22.12.2017).

2. припинено повноваження Уманської Олени Петрівни (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК 
«Укррічфлот», у зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК 
«Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 
0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебувала з 29.04.2017 року (7 місяців та  
23 дні). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акці-
онерів (Протокол від 22.12.2017).

3. припинено повноваження Терещука Олександра Олександровича 
(згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядо-
вої ради АСК «Укррічфлот», у зв’язку з переобранням всього складу нагля-
дової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким 
володіє – 0,00000058%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 29.04.2017 року (7 міся-
ців та 23 дні). Підстава припинення повноважень – рішення загальних збо-
рів акціонерів (Протокол від 22.12.2017).

4. припинено повноваження Ковалишина Сергія Івановича (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради 
АСК «Укррічфлот», у зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради 
АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 
0,0006%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На зазначеній посаді перебував з 29.04.2017 року (7 місяців та 23 дні). Під-
става припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Про-
токол від 22.12.2017).

5. припинено повноваження Машковцева Сергія Вячеславовича (згода 
на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради 
АСК «Укррічфлот», у зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради 
АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 
0,00000058%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 29.04.2017 року (7 місяців та 23 дні). 
Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол від 22.12.2017).

6. припинено повноваження Сарапулової Олени Євгенівни (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради 
АСК «Укррічфлот», у зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради 
АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 
0,00000058%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебувала з 29.04.2017 року (7 місяців та  
23 дні). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акці-
онерів (Протокол від 22.12.2017).

7. припинено повноваження Матвійчука Сергія Анатолійовича (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради 
АСК «Укррічфлот», у зв’язку з переобранням всього складу наглядової ради 
АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 
0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На 
зазначеній посаді перебував з 29.04.2017 року (7 місяців та 23 дні). Підста-

ва припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Прото-
кол від 22.12.2017).

8. обрано строком до 22.12.2020 на посаду члена наглядової ради АСК 
«Укррічфлот» з 22.12.2017 року Головка Сергія Анатолійовича (згода на 
розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укрріч-
флот», яким володіє – 0,04%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займав посаду голови 
наглядової ради АСК «Укррічфлот» (з 23 вересня 2008 року по 22 грудня 
2017 року). Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Головко С.А. та 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Головко Сергій Анатолійович є 
акціонером АСК «Укррічфлот».

9. обрано строком до 22.12.2020 на посаду члена наглядової ради АСК 
«Укррічфлот» з 22.12.2017 року Сарапулову Олену Євгенівну (згода на роз-
криття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», 
яким володіє – 0,00000058%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займала посади: Сара-
пулова О.Є. не надала згоди на розкриття персональної інформації. Під-
става обрання – пропозиція акціонера, заява Сарапулової О.Є. та рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Сарапулова Олена Євгенівна 
є акціонером АСК «Укррічфлот».

10. обрано строком до 22.12.2020 на посаду члена наглядової ради АСК 
«Укррічфлот» з 22.12.2017 року Матвійчука Сергія Анатолійовича (згода на 
розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укр-
річфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займав посаду члена 
наглядової ради АСК «Укррічфлот» (з 20 квітня 2011 року по 22 грудня 2017 
року). Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Матвійчука С.А. та 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Матвійчук Сергій Анатолійович 
є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Сі-
вєріна».

11. обрано строком до 22.12.2020 на посаду члена наглядової ради АСК 
«Укррічфлот» з 22.12.2017 року Ковалишина Сергія Івановича (згода на роз-
криття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», 
яким володіє – 0,0006%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Протягом останніх п’яти років займав посаду члена наглядової 
ради АСК «Укррічфлот» (з 23 листопада 2010 року по 22 грудня 2017 року). 
Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Ковалишина С.І. та рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Ковалишин Сергій Іванович є 
акціонером АСК «Укррічфлот».

12. обрано строком до 22.12.2020 на посаду члена наглядової ради 
АСК «Укррічфлот» з 22.12.2017 року Уманську Олену Петрівну (згода на 
розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укрріч-
флот», яким володіє – 0,000001%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займала посади: 
Уманська О.П. не надала згоди на розкриття персональної інформації. Під-
става обрання – пропозиція акціонера, заява Уманської О.П. та рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Уманська Олена Петрівна є 
акціонером АСК «Укррічфлот».

13. обрано строком до 22.12.2020 на посаду члена наглядової ради 
АСК «Укррічфлот» з 22.12.2017 року Терещука Олександра Олександрови-
ча (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій 
АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0,00000058%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займав 
посади: Терещук О.О. не надав згоди на розкриття персональної інформа-
ції. Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Терещука О.О. та рі-
шення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Терещук Олександр Олексан-
дрович є акціонером АСК «Укррічфлот».

14. обрано строком до 22.12.2020 на посаду члена наглядової ради 
АСК «Укррічфлот» з 22.12.2017 року Машковцева Сергія Вячеславовича 
(згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК 
«Укррічфлот», яким володіє – 0,00000058%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займав 
посади: Машковцев С.В. не надав згоди на розкриття персональної інфор-
мації. Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Машковцева С.В. та 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Машковцев Сергій Вячеславо-
вич є акціонером АСК «Укррічфлот».

15. обрано строком до 22.12.2020 на посаду голови наглядової ради 
АСК «Укррічфлот» з 22.12.2017 року Головка Сергія Анатолійовича (згода 
на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укр-
річфлот», яким володіє – 0,04%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займав посаду голови 
наглядової ради АСК «Укррічфлот»(з 23 вересня 2008 року по 22 грудня 

приватне аКцІонерне товариСтво “СУдноплавна КомпанІя “УКррІчфлот”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №246, 27 грудня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28

2017 року). Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Головко С.А. та 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.12.2017).

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

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

законодавством.
2. Генеральний директор _________  Д.О. Москаленко
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 26.12.2017 
  (дата)

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 "Київ-
СЬКий доСлIдний 
ремонтно-меХанIчний 
Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05528421
3. Місцезнаходження 03151, мiсто Київ, вулиця Ушинсько-

го, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 241-03-83 (044) 243-40-67
5. Електронна поштова адреса v.sidlichenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://05528421.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
18 грудня 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод», код за ЄДРПОУ 05528421, мiсцезнаходження: 03151,  
м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40 (надалi - Товариство) принято рiшення про 
змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 22 грудня 2017 року.

Повне найменування Товариства до змiни: Публiчне акцiонерне това-
риство «Київський дослiдний ремонтно-механiчний завод».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «Київський дослiдний ремонтно-механiчний завод».

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 Безверхий Володимир Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
пат «КиївСЬКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво 13068»
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Київське автотранспортне підприємство 13068»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне то-
вариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05475191
1.4. Місцезнаходження емітента:03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 8 (044) 585-42-08
1.6. Електронна почтова адреса емітента: katp13068@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.kievavtotransp.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
2. текст повідомлення: рішенням позачергових Загальних зборів ак-

ціонерів від 22 грудня 2017 р. (Протокол № 20) прийняте рішення про змі-
ну складу посадових осіб, а саме: звільнено з посади члена Ліквідаційної 
комісії - Андрусенка Дмитра Анатолійовича (паспорт МЕ 685729, виданий 
02.06.2005 року Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Звільнен-
ня посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №20 від 22.12.2017р.). Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 4 роки 10 днів.; призначено на посаду члена Лікві-
даційної комісії – Приходька Анатолія Сергійовича (паспорт НМ 1215728, 
виданий 06.07.2005 року Городнянським РВ УМВС України в Чернігівський 
області). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №20 від 22.12.2013р.) у 
зв'язку з ліквідацією Товариства та створенням Ліквідаційної комісії. Част-
ка, якою володіє в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: до завершення процедури ліквідації Товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом своєї діяльності: юрист, директор. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

3.1. Голова Ліквідаційної комісії _______ Ралко І.О.  22.12.2017р.
 (дата)

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «КУлевчанСЬКий КомБІнат ХлІБо-
продУКтІв» 2. Код за ЄДРПОУ: 00955437 3. Місцезнаходження: 
68261 Одеська область, Саратський район, село Кулевча, вулиця Болгар-
ська, будинок 166 4. Міжміський код, телефон та факс: (04848)2-23-34 
(04848)2-16-78 5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: kulevcha-khp.com.ua 7. Вид особливої 
інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного 
до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 26.12.2017;Назва уповноваженого органу, що його прийняв: На-
глядова рада;Предмет правочину: продовження строку, на який Приватне 
акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство» (код 
ЄДРПОУ - 00955213) надає Товариству зворотну безпроцентну фінансову 
допомогу згідно Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової 
допомоги №06-10-16 від 06.10.2016 р., до 30 червня 2018 р. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно 
до законодавства: 870 тис. грн; Вартість активів емітента за даними остан-

ньої річної фінансової звітності: 6405 тис. грн; Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
13,58314%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра-
вочину статутом Товариства не передбачені.

2).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину: 26.12.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 
рада; Предмет правочину: продовження строку, на який Приватне акціонерне 
товариство «Любашівський елеватор» (код ЄДРПОУ – 00955153) надає Това-
риству зворотну безпроцентну фінансову допомогу згідно Договору про надан-
ня зворотної безпроцентної фінансової допомоги №17-02-17 від 17.02.2017 р., 
до 30 червня 2018 р.; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 870 тис. грн; Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6405 тис. грн; 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 13,58314%; Додаткові критерії для віднесення правочину 
до значного правочину статутом Товариства не передбачені.

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

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

2.Директор Редя Юрій Антонович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "СУдно-
плавна КомпанIя 
"УКррIчфлот"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вулиця Електрикiв, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-57-88; (044) 594-57-89
5. Електронна поштова адреса y.kryvoshyia@urf.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ukrrichflot.ua/ua/akczioneram/

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (iдентифiкацiйний код - 00017733) 
22 грудня 2017 року прийнято рiшення про змiну типу товариства з публіч-
ного на приватне. 

Рiшення про змiну типу Публiчного акцiонерного товариства «Судноплав-
на компанiя «Укррiчфлот» зареєстровано в ЄДР 23 грудня 2017 року.

повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот».

повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приват-
не акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот».

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 Д.О. Москаленко 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)

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 

"Запорiжтрансформатор"
2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ztr.com.ua

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

II. текст повідомлення
20.12.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значних правочинів, предметом яких є:
внесення змiн до кредитного договору про вiдкриття мультивалютної 

кредитної лiнiї, вартiсть правочину: 1402050 тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв  
ПрАТ «ЗТР»: 34.39%. Так як ринкова вартiсть послуг, що є предметом пра-
вочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi ПрАТ «ЗТР», дане рiшення було прийнято Наглядовою 
радою керуючись пунктом 13.7 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» та рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 36 вiд 30.03.2017) про попереднє 
схвалення значних правочинiв;

внесення змiн до кредитного договору про вiдкриття кредитної лiнiї, 
вартiсть правочину: 2184730 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 53.58%. 
Так як ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину, перевищує 25% 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
ПрАТ  «ЗТР», дане рiшення було прийнято Наглядовою радою керуючись 
пунктом 13.7 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» та рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол № 36 вiд 30.03.2017) про попереднє схвалення зна-
чних правочинiв;

внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть пра-
вочину: 344206 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 8.44%, але згiдно 
з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ  «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд 
розмiру правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження неру-
хомого майна;

внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть пра-
вочину: 254432 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 6.24%, але згiдно 
з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ  «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд 
розмiру правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження неру-
хомого майна;

внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть право-
чину: 3700 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0.09%, але згiдно з положен-

нями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних 
правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, 
якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна;

внесення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть право-
чину: 3731 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0.09%, але згiдно з положен-
нями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних 
правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, 
якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна;

внесення змiн до договору застави майнових прав. Вартiсть правочи-
ну: 280756 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 6.89%, але згiдноз по-
ложеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до 
значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, 
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, переви-
щує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

внесення змiн до договору застави обладнання. Вартiсть правочину: 
134518 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 3.3%, але згiдноз по-
ложеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи 
операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предме-
том, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

внесення змiн до договору застави товарiв в оборотi. Вартiсть право-
чину: 115000 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 2.82%, але згiдноз по-
ложеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до 
значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, 
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

внесення змiн до договору застави майнових прав, вартiсть правочи-
ну: 138916 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 3.41%, але згiдно з 
положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи 
операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, 
перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

внесення змiн до договору застави майнових прав, вартiсть правочину: 
364157 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 8.93%, але згiдно з положення-
ми пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних 
правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна 
(вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує  
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень;

внесення змiн до договору поруки, вартiсть правочину: 917499 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 22.5%. 

Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк складає 4077255 тис. грн.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.12.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “ЗапорIЖтранСформатор”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Агрохiмцентр"
2. Код за ЄДРПОУ 23497084
3. Місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Лобачевського, 

23/4-б
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 574 29 06 044 296 16 57

5. Електронна поштова адреса office@agrokhimcentre.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

www.aghrokhimcentr.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ  «Агрохiмцентр» достроково припинено повноваженя голови та чле-
нів правлiння (Протокол загальних зборiв №2 вiд 20.12.2017р.) Припинено 
повноваження: Голови правління Лободи Олега Миколайовича. Володiє 
часткою в статутному капiталi 29.697 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував з 06 бе-
резня 2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Члена 
правління правління Онищенка Леонiда Миколайлвича Володiє часткою в 
статутному капiталi товариства 1.783 вiдсотка. Непогащеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi першого за-
ступника голови правлiння з 06 березня 2015 року. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав. Члена правлiння Педоса Анатолiя Iвановича. 
Володiє часткою в статутному капiталi товариства 27.462 вiдсотка. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та тосадовi злочини не має. Перебував на 
посадi члена правлiння з 06 березня 2015 року. Згоди на розкриття пас-
портних даних на надавав Члена правлiння Новицького Миколи Михайло-
вича. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 
члена правлiння з 06 березня 2015 року. Згоди на розкриття паспортних 
даних на надавав. Члена правлiння Андреєвої Алли Олександрiвни. Част-
кою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисловi 
та службовi злочини не має. Перебувала на посадi члена правлiння з 
06  березня 2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв ПрАТ «Агрохiмцентр» об-
рано (Протокол позачергових загальних зборiв товариства №2 вiд 
20.12.2017 року): Головою правлiння товариства Педоса Анатолiя 
Iвановича. Володiє часткою в статутному капiталi товариства 27.462 
вiдсотки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
До обрання перебував на посадi члена правлiння товариства з 06 березня 
2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Членом 
правлiння Лободу Олега Миколайовича. Володiє часткою в статутному 
капiталi товариства 29.698 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. До обрання обiймав посаду голови правлiння з 
06 березня 2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних на надавав. 
Членом правлiння Новицького Миколу Михайловича Часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє. Перебуває членом правлiння з 06 березня 
2015 року. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортих даних на надавав. Членом правлiння Обор-
ського Володимира Михайловича. Часткою в статутному капiталi товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Попереднє мiсце роботи – директор департаменту продажу 
ТОВ  «Корал-Плюс». Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 
Членом правлiння Барченка Сергiя Федоровича. Часткою статутного 
капiталу товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Начальником бази агрохiмiкатiв працює з 
23.01.2014 року. Згоди на розкриття паспортних даних на надавав.

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 Педос Анатолiй Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.12.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “аГроХIмцентр”

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Криворiзька теплоцентраль"

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

(056)-499-96-80 (056)-499-96-77

5. Електронна поштова 
адреса

pressa@tec.dp.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для розкрит-
тя інформації
7. Вид особливої інформа-
ції

про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ «Криворiзька те-

плоцентраль» № 1/2017 вiд 07.12.2017 року обрати головою наглядової 
ради Товариства Баранюка Олександра Мирославовича, на строк до 
переобрання.

Баранюк Олександр Мирославович часткою у статутному капiталi не 
володiє.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: голо-

вний консультант, головний спецiалiст.
До ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» Протокол засiдання наглядо-

вої ради ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» № 1/2017 вiд 07.12.2017 
року надiйшов 20.12.2017 року.

Згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ «Криворiзька те-
плоцентраль» № 1/2017 вiд 07.12.2017 року обрати заступником голови 
наглядової ради Товариства Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну, на 
строк до переобрання.

Волкова- Кузiна Свiтлана Євгенiївна часткою у статутному капiталi 
не володiє.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Голо-

вний спецiалiст.
До ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» Протокол засiдання наглядо-

вої ради ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» № 1/2017 вiд 07.12.2017 
року надiйшов 20.12.2017 року.

Згiдно Протоколу засiдання наглядової ради ПАТ «Криворiзька те-
плоцентраль» № 1/2017 вiд 07.12.2017 року обрати секретарем нагля-
дової ради Товариства Кузуб Тетяну Олександрiвну, на строк до переоб-
рання.

Кузуб Тетяна Олександрiвна часткою у статутному капiталi не 
володiє.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Голо-

вний спецiалiст.
До ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» Протокол засiдання наглядо-

вої ради ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» № 1/2017 вiд 07.12.2017 
року надiйшов 20.12.2017 року.

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

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

2. Найменування посади Мироненко Костянтин Олександрович
В. о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.22
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
“КриворIЗЬКа теплоцентралЬ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ГУСАРIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ ФОРМУВАЛЬНИХ

МАТЕРIАЛIВ";
код за ЄДРПОУ 05748915; місцезнаходження 64780, Харкiвська обл.,

Барвiнкiвськiй р-н, с.Гусарiвка, вул. Привокзальна, 25; тел/факс (05757) 4-
33-69, д/н; e-mail: 05748915@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в ме-
режі Інтернет bgs.kh.ua/em/95-05748915.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Головний бухгалтер Шевченко Клавдiя Миколаївна звiльнено з посади

21.12.2017 за власним бажанням ст.38 КЗпП України, на посадi перебува-
ла з 14.04.1998, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00686%
на суму 252.00 грн. (Наказ № 26-К п.1 вiд 21.12.2017). Головний бухгал-
тер Копiйка Наталiя Володимирiвна призначена на посаду з 22.12.2017 на
строк до припинення трудових вiдносин, володiє часткою в статутному ка-
пiталi емiтента 0.01372% на суму 504.00 грн, останнi 5 рокiв особа обiй-
мала посади - ФОП, головний бухгалтер. (Наказ № 26-К п.2 вiд
21.12.2017). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Дата вчинення дiї 21.12.2017. Рiшення прийнято керiвником пiдприємства
(Наказ № 26-К вiд 21.12.2017). Директор Бараніченко О.О. підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що во-
на несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕС-
ТМЕНТС-ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (далі -
ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС")
Герченко Т.М.  повідомляє про прийняття 26.12.2017 року одноосібним
учасником ТОВ "КУА "Академія Інвестментс" рішення про припинення ді-
яльності ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕС-
ТМЕНТС" до закінчення строку, встановленого його регламентом, за зго-
дою його єдиного учасника, шляхом ліквідації, що спричинено зменшен-
ням інвестиційної привабливості інститутів спільного інвестування,
пов'язаної з нестабільністю економічної ситуації в Україні, змінами у зако-
нодавстві України, що позначилось на активах ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ"
НВЗТ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС", а також постійним зростан-
ням витрат на забезпечення відповідності діяльності Фонду вимогам за-
конодавства, що регулює діяльність інститутів спільного інвестування, та
робить його подальше існування недоцільним (рішення одноосібного
учасника ТОВ "КУА "Академія Інвестментс" б/н від 26.12.2017 р.).

Дата призначення Ліквідаційної комісії ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ
ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" - 26.12.2017 р. Відомості про Лікві-
даційну комісію ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІН-
ВЕСТМЕНТС" - до складу Ліквідаційної комісії входять: Голова Ліквідацій-
ної комісії - Герченко Т.М. (директор ТОВ "КУА "Академія Інвестментс");
члени ліквідаційної комісіїї - Подгорна В.В. (економіст ТОВ "КУА "Акаде-
мія Інвестментс") та Корсун О.С. (начальник відділу супроводження опе-
рацій на фінансових ринках ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", що є зберіга-
чем активів ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ).                 

Строк для пред'явлення вимог кредиторами до ПІФ "РЕМІ-ПРОС-
ПЕКТ" НВЗТ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" становить два місяці
з дня публікації повідомлення про ліквідацію ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ"
НВЗТ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС". Порядок пред'явлення кре-
диторами вимог до ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ
ІНВЕСТМЕНТС": вимоги кредиторів повинні бути оформлені в письмово-
му вигляді з доданням до них підтверджуючих документів, та направлені
Голові Ліквідаційної комісії Герченко Т.М. за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул.Воскресенська, буд. 30.

Довідки за телефоном: (056) 373-97-80.
Голова ліквідаційної комісії ПІФ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ" НВЗТ ТОВ

"КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" - Герченко Т.М.

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ «ЄвропоШта» повідомляє, що 27 листопада 2017 року Загаль-
ними зборами учасників ТОВ «ЄВРОПОШТА» (Протокол №36), було прийнято 
рішення про припинення товариства шляхом його перетворення в ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОШТА». Додатково повідомляємо, що 
строк заявлення кредиторами своїх вимог до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПОШТА» становить два місяці з дня оприлюд-
нення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

(далі – товариство) 
(ідентифікаційний код 00190940; місцезнаходження: вул. Заводська, 1, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50057) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «07» лютого 2018 року 
о 11:00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 50057, дніпропетров-
ська обл., м. Кривий ріг, вул. Заводська, 1, актовий зал заводоуправ-
ління.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«07» лютого 2018 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«07» лютого 2018 року о 10:45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: : 50057, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1, актовий зал заводоу-
правління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «01» лютого 2018 року станом на 24-00 годину.

перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства. 
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2016 році.
6. Зміна типу та найменування Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому 
числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із за-
значенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13. Про схвалення укладених значних правочинів, в тому числі щодо 
яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної фі-
нансової звітності Товариства за 2016 рік. 

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

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів, тис.грн. 668 391 733 257
Основні засоби, тис.грн. 599 306 672 879
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн. 0 0
Запаси, тис.грн. 77 279
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн. 68 727 60 096
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. 2 3
Нерозподілений прибуток, тис.грн. -8 171 -34 233
Власний капітал, тис.грн. 526 998 581 687
Статутний капітал, тис.грн. 89 924 89 924
Довгострокові зобов’язання, тис.грн. 101 857 117 501
Поточні зобов’язання, тис.грн. 39 536 34 069
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток), тис.грн.

-71 047 -7 358

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КриворІЗЬКий централЬний рУдоремонтний Завод» 

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №246, 27 грудня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

1. ПРАТ АГРОФОС 16
2. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 30
3. ПРАТ АЙПЕК 16
4. ПРАТ АКАДЕМРЕМБУД 13
5. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16
6. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 

ЗАВОД
18

7. ПРАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 23
8. ПРАТ ВАТ КАЛИНА 19
9. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 23
10. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 23
11. ПРАТ ГАЛС-К 12
12. ПАТ ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 

ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
31

13. ПРАТ ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ 19
14. ПАТ ДІВІ БАНК 11
15. ПАТ ДІВІ БАНК 11
16. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 21
17. ПРАТ ДНІСТЕР 13
18. ПРАТ ЕРА ТДЛ 3
19. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 22
20. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 26
21. ТОВ ЄВРОПОШТА 31
22. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 29
23. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 24
24. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 25
25. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 5
26. ПАТ КАМЕТ 17
27. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 7
28. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 12
29. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 12
30. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 4
31. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13068 28
32. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 17
33. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 28

34. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 26
35. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП 15
36. ПАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 30
37. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 31
38. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 14
39. ПАТ КСГ 18
40. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 28
41. ПРАТ МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РОДЮЧІСТЬ 18
42. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 25
43. ПРАТ МОНТАЖСЕРВІС 23
44. ПРАТ НАТАЛ 21
45. ПРАТ НВФ «ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ» 9
46. ПРАТ НВФ «ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ» 10
47. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 8
48. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 15
49. ПАТ ОТИНІЙСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА  

КОЛОНА № 150
25

50. АТ ОТП БАНК 3
51. ПРАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 13
52. ПІФ РЕМІ-ПРОСПЕКТ 31
53. ПАТ РОДОВІД БАНК 4
54. ПАТ РОДОВІД БАНК 6
55. ПРАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 22
56. ПРАТ СТРИЙ-ІНЖИНІРИНГ 21
57. ПРАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 27
58. ПРАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 29
59. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА 6
60. ПРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 7
61. ПРАТ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 7
62. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД ТРУБОСТАЛЬ 17
63. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 20
64. ПАТ УКРСИББАНК 8
65. ПАТ УКРСИББАНК 8
66. ПАТ УКРСИББАНК 9
67. ПАТ УКРСИББАНК 11

Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 349 886 16 349 886
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

25 27

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних 
зборів за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Завод-
ська, 1, каб. 309, з понеділка по п'ятницю - з 8-00 до 16-00, за винятком не-
робочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за 
місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, 
що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадо-
ва особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - директор Узбек Павло Ілліч, контакт на особа - провідний ін-

женер з корпоративних відносин Шевченко Тетяна Олександрівна.
Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI 

Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 
зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  

www.kcrz.dp.ua 
телефони для довідок товариства: (056) 404-94-29.
телефони для довідок депозитарної установи тов «оБ’Єднана 

реЄСтрацІйна КомпанІя»: (050) 425-00-78.

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17316
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
26.12.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


