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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420920 про внесення 
26.12.2012 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ДП «Мега 
Буд» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 18.12.2012, 
24.12.2012, 5006/42/34Б/2012, Господарський суд Доне-
цької області та інформації департаменту НКЦПФР у 

Центральному регіоні, отриманої службовою запискою 
від 18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій дп «мега Буд» серії «а». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ДП «Мега Буд» 
серії «А» від 16.03.2005 року № 59/2/05, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 386-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420930 про внесення 
07.07.2017 року запису про державну реєстрацію припи-
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нення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «ЛІРА - 
2000» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 07.07.2017, 
03.07.2017, 910/18823/16, Господарський суд міста Киє-
ва та інформації департаменту НКЦПФР у Центрально-
му регіоні, отриманої службовою запискою від 
18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «лІра - 2000». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «ЛІРА - 2000» від 
16.05.2003 року № 56/2/03, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 383-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420930 про внесення 
07.07.2017 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «ЛІРА - 
2000» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 07.07.2017, 
03.07.2017, 910/18823/16, Господарський суд міста Киє-
ва та інформації департаменту НКЦПФР у Центрально-
му регіоні, отриманої службовою запискою від 
18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «лІра - 2000». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «ЛІРА - 2000» від 
28.08.2003 року № 120/2/03, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 384-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420615 про внесення 
13.12.2011 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ВАТ «БУДМА-
ТЕРІАЛИ» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
23.11.2011, 03.12.2011, Б3/106-09, Господарський суд Ки-
ївської області та інформації департаменту НКЦПФР у 
Центральному регіоні, отриманої службовою запискою 

від 18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій ват «БУдматерІали». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ВАТ «БУДМАТЕРІАЛИ» 
від 10.04.2002 року № 27/2/02, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 381-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420615 про внесення 
13.12.2011 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ВАТ «БУДМА-
ТЕРІАЛИ» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
23.11.2011, 03.12.2011, Б3/106-09, Господарський суд Ки-
ївської області та інформації департаменту НКЦПФР у 
Центральному регіоні, отриманої службовою запискою 
від 18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій ват «БУдматерІали». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ВАТ «БУДМАТЕРІАЛИ» 
від 10.04.2002 року № 28/2/02, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 382-Кф-Со від 29 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.  9 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 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 27.12.2017 року №1003420615 
про внесення 13.12.2011 року запису про державну реє-
страцію припинення за рішенням суду щодо припинення 
ВАТ «БУДМАТЕРІАЛИ» у зв’язку з визнанням його бан-
крутом, 23.11.2011, 03.12.2011, Б3/106-09, Господарський 
суд Київської області та інформації департаменту 
НКЦПФР у Центральному регіоні, отриманої службовою 
запискою від 18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ват «БУдматерІали». Тим-
часове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ  «БУДМАТЕРІАЛИ» від 06.05.2008 року №17/27/1/08-Т, 
видане територіальним управлінням Державної комісії з 
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цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження № 434-Кф-С-а 
від 29 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної 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 року №1843, із змінами, 
пп. 3) п. 1 глави 2 розділу V Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 27.12.2017 року 
№1003420643 про внесення 27.05.2016 року запису про 
державну реєстрацію припинення за рішенням суду щодо 
припинення ТОВ «Гарант – К» у зв’язку з визнанням його 
банкрутом, 16.05.2016, 910/26229/14, Господарський 
суд міста Києва та інформації департаменту НКЦПФР у 
Центральному регіоні, отриманої службовою запискою 
від 18.12.2017 року №  22/02/02/142, скасовано реє-
страцію випуску облігацій тов «Гарант – К». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Гарант – К» від 
15.10.2003 року №  138/2/03, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 393-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420692 про внесення 
30.11.2015 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Корпо-
рація «Українські будівельні матеріали» у зв’язку з визна-
нням його банкрутом, 24.09.2015, 910/2148/13, 
Господарський суд міста Києва та інформації департа-
менту НКЦПФР у Центральному регіоні, отриманої служ-
бовою запискою від 18.12.2017 року № 22/02/02/142, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій тов «Корпорація 
«Українські будівельні матеріали» серії а. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Корпорація 
«Українські будівельні матеріали» серії А від 
26.02.2010 року № 13/2/10-з, видане Державною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 

розпорядження № 394-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420667 про внесення 
19.07.2011 року запису про державну реєстрацію припинен-
ня за рішенням суду щодо припинення ДП ПП «Корпорація 
«С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр» у зв’язку з ви-
знанням його банкрутом, 11.07.2011, Б13/104-10, Господар-
ський суд Київської області та інформації департаменту 
НКЦПФР у Центральному регіоні, отриманої службовою 
запискою від 18.12.2017 року № 22/02/02/142, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій дп пп «Корпорація 
«С.С. І. Компанія «рокитнянський гранкар’єр» серії а. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ДП ПП «Кор-
порація «С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр» 
серії А від 29.09.2009 року № 268/2/09, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано  – розпорядження № 387-Кф-Со від 29 груд-
ня 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420667 про внесення 
19.07.2011 року запису про державну реєстрацію припинен-
ня за рішенням суду щодо припинення ДП ПП «Корпорація 
«С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр» у зв’язку з ви-
знанням його банкрутом, 11.07.2011, Б13/104-10, Господар-
ський суд Київської області та інформації департаменту 
НКЦПФР у Центральному регіоні, отриманої службовою 
запискою від 18.12.2017 року №  22/02/02/142, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій дп пп «Корпорація 
«С.С. І. Компанія «рокитнянський гранкар’єр» серії в. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ДП ПП «Кор-
порація «С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр» 
серії В від 29.09.2009 року №  269/2/09, видане Держав-
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ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 388-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420667 про внесення 
19.07.2011 року запису про державну реєстрацію припинен-
ня за рішенням суду щодо припинення ДП ПП «Корпорація 
«С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр» у зв’язку з ви-
знанням його банкрутом, 11.07.2011, Б13/104-10, Господар-
ський суд Київської області та інформації департаменту 
НКЦПФР у Центральному регіоні, отриманої службовою 
запискою від 18.12.2017 року №  22/02/02/142, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій дп пп «Корпорація 
«С.С. І. Компанія «рокитнянський гранкар’єр» серії С. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ДП ПП «Кор-
порація «С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр» 
серії С від 29.09.2009 року № 270/2/09, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 389-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420667 про внесення 
19.07.2011 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ДП ПП «Кор-
порація «С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр»  
у зв’язку з визнанням його банкрутом, 11.07.2011, 
Б13/104-10, Господарський суд Київської області та ін-
формації департаменту НКЦПФР у Центральному регіо-
ні, отриманої службовою запискою від 18.12.2017 року 
№  22/02/02/142, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
дп пп «Корпорація «С.С. І. Компанія «рокитнянський 
гранкар’єр» серії D. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ДП ПП «Корпорація «С.С. І. Компанія «Рокит-

нянський гранкар’єр» серії D від 29.09.2009 року  
№ 271/2/09, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 390-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420667 про внесення 
19.07.2011 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ДП ПП «Кор-
порація «С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр»  
у зв’язку з визнанням його банкрутом, 11.07.2011, 
Б13/104-10, Господарський суд Київської області та ін-
формації департаменту НКЦПФР у Центральному регіо-
ні, отриманої службовою запискою від 18.12.2017 року 
№ 22/02/02/142, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
дп пп «Корпорація «С.С. І. Компанія «рокитнянський 
гранкар’єр» серії E. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ДП ПП «Корпорація «С.С. І. Компанія «Рокит-
нянський гранкар’єр» серії E від 29.09.2009 року  
№ 272/2/09, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 391-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420667 про внесення 
19.07.2011 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ДП ПП «Кор-
порація «С.С. І. Компанія «Рокитнянський гранкар’єр»  
у зв’язку з визнанням його банкрутом, 11.07.2011, 
Б13/104-10, Господарський суд Київської області та ін-
формації департаменту НКЦПФР у Центральному регіо-
ні, отриманої службовою запискою від 18.12.2017 року 
№ 22/02/02/142, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
дп пп «Корпорація «С.С. І. Компанія «рокитнянський 
гранкар’єр» серії F. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
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облігацій ДП ПП «Корпорація «С.С. І. Компанія «Рокит-
нянський гранкар’єр» серії F від 29.09.2009 року  
№ 273/2/09, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 392-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій та їх обігу, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 
27.12.2017 року №1003420590 про внесення 
17.02.2009  року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Базис  – 
Інвест» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 09.02.2009, 
17.02.2009, 341/14б-06/13-08, Господарський суд Київ-
ської області та інформації департаменту НКЦПФР у Цен-
тральному регіоні, отриманої службовою запискою від 
18.12.2017 року №  22/02/02/142, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «Базис – Інвест». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Базис – Інвест» від 
01.03.2000 року №  01/2/00, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №  385-Кф-Со від 29 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, пп. 3) п. 1 
глави 2 розділу V Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань у формі Витягу 
від 27.12.2017 року №1003420489 про внесення 
27.01.2015 року запису про державну реєстрацію припи-
нення за рішенням суду щодо припинення ТОВ «Альба-
трос» у зв’язку з визнанням його банкрутом, 24.12.2014, 
5011-46/14921-12, Господарський суд Києва та інформа-
ції департаменту НКЦПФР у Центральному регіоні, отри-
маної службовою запискою від 18.12.2017 року  
№ 22/02/02/142, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
тов «альбатрос». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «Альбатрос» від 28.04.2001 року  
№ 28/2/01, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  395-Кф-Со від 29 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учасни-
ків фондового ринку, відповідно до рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
28.12.2017 року № 950 та наданих документів АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ІНВЕСТ-ІНІЦІАТИВА», місцезнахо дження: 03151, 
м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 26-А, на скасу-
вання реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасо-
вого свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою 
формування початкового статутного капіталу, скасовано 
реєстрацію випуску акцій аКцІонерноГо товари-
Ства «ЗаКритий недиверСифІКований венЧУр-
ний Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 
«ІнвеСт-ІнІцІатива» на загальну суму 2 000 000,00 
(два мільйони) гривень, у кількості 2 000 000 (два мільйо-
ни) штук, номіналом 1,00 (одна) гривня. Анульовано тим-
часове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою 
формування початкового статутного капіталу АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТ-ІНІЦІАТИВА» № 001002 від 
20.07.2016 року, що видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку – розпорядження 
№  0297-СІ від 29 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 
Комісії від 10.11.2015 №1843 (із 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 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих Буське ПрАТ «Агросервіс» 
(21660, Львівська обл., м. Буськ, вул. Технічна, 3, код за 
ЄДРПОУ: 05489804) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій Буське ПрАТ  «Агросервіс» (код за ЄДРПОУ: 
05489804) – розпорядження № 568-Кф-З від 29 груд-
ня 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: 

«03» січня 2018 року.

02.01.2018 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.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ: 05390419
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, вулиця Рiздвяна, будинок 292
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-43-14, 64-43-14
5. Електронна поштова адреса: 05390419@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bus.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС» протокол № 1 від 28.12.2017 року, достроково припинено повно-
важення Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Голови На-
глядової ради Дороша Олександра Анатолійовича, згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава 
для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради товариства. 
Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року до 
28.12.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» протокол № 1 від 28.12.2017 року, достроково припинено повно-
важення Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена На-
глядової ради Соколової-Білоус Вікторії Миколаївни, згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава 
для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради товариства. 
Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року до 
28.12.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» протокол № 1 від 28.12.2017 року, достроково припинено повно-
важення Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена На-
глядової ради Кувшинової Валентини Іванівни, згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: переобрання Наглядової ради товариства. По-
садова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року до 
28.12.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» протокол № 1 від 28.12.2017 року, достроково припинено повно-
важення Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена На-
глядової ради Скрипай Анни Олександрівни, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: переобрання Наглядової ради товариства. По-
садова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року до 
28.12.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» протокол № 1 від 28.12.2017 року, достроково припинено повно-
важення Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена На-
глядової ради Грищук Віталія Миколайовича, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: переобрання Наглядової ради товариства. По-
садова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року до 
28.12.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Наглядової ради товариства, позачерговими загальними зборами акціо-
нерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 
прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а 
саме 

Членом Наглядової ради Дороша Олександра Анатолійовича, згоди по-
садової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отрима-
но. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статут-
ному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: перший заступник 
директора ТОВ «Український Автобус», Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКИЙ АВТОБУС». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Дорош О.А. є представником акціонера «юри-
дичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Ав-
тобус», частка акціонера в статутному капіталі товариства 19,022547 %. 

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу 
Наглядової ради товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 прийнято 
рішення обрати Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме 

Членом Наглядової ради Грищука Віталія Миколайовича, згоди посадо-
вої особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор з комерції  
ТОВ « Український Автобус». Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Грищук В.М. є представником акціонера 
«юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «Український 
Автобус», частка акціонера в статутному капіталі товариства 19,022547 %. 

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу 
Наглядової ради товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 прийнято 
рішення обрати Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме 

Членом Наглядової ради Родіонова Ігоря Володимировича, згоди поса-
дової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Промінвестбанк», 
Начальник управління гірничо-металургійного комплексу. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Родіо-
нов І.В. є представником акціонера «юридичної особи» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ 
ЛАИФ»(Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЗЕТА» не диверсифікова-
ного виду закритого типу) (Україна) , частка акціонера в статутному капіталі 
товариства 80,071825 %.

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу 
Наглядової ради товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 прийнято 
рішення обрати Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме 

Членом Наглядової ради Миронюка Романа Васильовича, згоди посадо-
вої особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «ПРОМІНВЕСТ-
БАНК», головний юрисконсульт; ТОВ «ЖИТЛОІНБУД», директор;

ТОВ «КОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА ЦУКОР», директор; ТОВ «КОМПАНІЯ 
«ГАЛИЧИНА ЦУКОР», Голова ліквідаційної комісії (ліквідатор); ТОВ «ІНТЕР-
КРАНЧ», В.о. генерального директора. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Миронюк Р.В. є представни-
ком акціонера «юридичної особи» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ»(Пайовий 
венчурний інвестиційний фонд «ЗЕТА» не диверсифікованого виду закрито-
го типу) (Україна) , частка акціонера в статутному капіталі товариства 
80,071825 %.

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу 
Наглядової ради товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 прийнято 
рішення обрати Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме 

Членом Наглядової ради Циганія Володимира Володимировича, згоди 
посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отри-
мано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в ста-
тутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 
директора з економіки та фінансів ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит»; Керів-
ник департаменту з економіки та фінансів шахтоуправління «Ясенівське» 
ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит». Циганій В.В.є представником акціонера 
«юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ІЗІ ЛАИФ»(Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«ЗЕТА» не диверсифікованого виду закритого типу) (Україна) , частка акціо-
нера в статутному капіталі товариства 80,071825 %.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 припинено повноваження Ре-
візійної комісії товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Дмитрук 
Свiтлани Олександрiвни, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повнова-
жень: переобрання Ревізійної комісії товариства. Посадова особа не є акці-
онером товариства і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Особа перебувала на посаді з 10.04.2014 року до 28.12.2017 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1, припинено повноваження Ре-
візійної комісії товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії Лозового Івана 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЧерКаСЬКий автоБУС»
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Володимировича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: пере-
обрання Ревізійної комісії товариства. Посадова особа не є акціонером то-
вариства і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа 
перебувала на посаді з 10.04.2014 року до 28.12.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1, припинено повноваження Ре-
візійної комісії товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії Молодан Макси-
ма Миколайовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: 
переобрання Ревізійної комісії товариства. Посадова особа не є акціонером 
товариства і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа пе-
ребувала на посаді з 10.04.2014 року до 28.12.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної ко-
місії товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 прийнято рішення 
обрати Ревізійну комісію товариства, а саме Членом Ревізійної комісії 

Соколову-Белоус Вікторію Миколаївну, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не 
є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВ «КУА «ІЗІ 
ЛАИФ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Соколова-Белоус В.М. є представником акціонера «юри-
дичної особи» .Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ІЗІ ЛАИФ»(Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«ЗЕТА» не диверсифікованого виду закритого типу) (Україна) , частка акціо-
нера в статутному капіталі товариства 80,071825 %. 

У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної ко-
місії товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 прийнято рішення 
обрати Ревізійну комісію товариства, а саме Членом Ревізійної комісії 

Гладущенка Дмитра Вікторовича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не є акці-
онером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: ПАТ «Промінвестбанк», начальник управлін-
ня оцінки та моніторингу застав. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Гладущенко Д. В. є представником 
акціонера «юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ»(Пайовий венчурний інвести-
ційний фонд «ЗЕТА» не диверсифікованого виду закритого типу) (Україна) , 
частка акціонера в статутному капіталі товариства 80,071825 %. 

У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної ко-
місії товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28.12.2017 року протокол № 1 прийнято рішення 
обрати Ревізійну комісію товариства, а саме Членом Ревізійної комісії 

Бордичеву Світлану Олександрівну, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не є 
акціо нером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: ТОВ «Український Автобус», начальник 
фінансово-економічного відділу Відділення ТОВ «Український Автобус» в 
м.Києві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Бордичева С. О. є представником акціонера «юридичної 
особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Автобус», 
частка акціонера в статутному капіталі товариства 19,022547 %. 

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 
28.12.2017 року протокол засідання Наглядової ради № 1 обрано Головою 
Наглядової ради Дороша Олександра Анатолійовича, згоди посадової осо-
би на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова 
особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі 
товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які 
обій мала особа протягом останніх п’яти років: перший заступник директора 
ТОВ «Український Автобус», Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Дорош О.А. є представником акціонера «юридичної осо-
би» Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Автобус», 
частка акціонера в статутному капіталі товариства 19,022547 %. 

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 
28.12.2017 року протокол засідання Ревізійної комісії товариства № 1 об-
рано Головою Ревізійної комісії Соколову-Белоус Вікторію Миколаївну, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 
отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Генеральний 
директор ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАИФ». Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Соколова-Белоус В.М. є представни-
ком акціонера «юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ»(Пайовий венчурний інвес-
тиційний фонд «ЗЕТА» не диверсифікованого виду закритого типу) 
(Україна) , частка акціонера в статутному капіталі товариства 80,071825 %.

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 раабе вiталiй Германович  29.12.2017

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 

буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55; -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
regіnfo/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалі - Банк) повідомляє, що рішенням Нагля-

дової Ради Банку від 29.12.2017 (протокол № 89) Головою Наглядової Ради 
на строк до переобрання складу Наглядової Ради обрано незалежного ди-
ректора (незалежного члена) Наглядової Ради Банку Шпека Романа Васи-
льовича (паспорт: СН № 615440, виданий 22.01.1998 р. Старокиївським РУ 
ГУ МВС України в м.Києві). Рішення прийнято у зв’язку з припиненням за 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво “УКрСоцБанК”

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне товари-
Ство «Бта БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
1) Акціонером АТ «БТА Банк» (рішення єдиного акціонера ПАТ «БТА 

БАНК» від 27.12.2017 р.) надана згода на вчинення значних правочинів 
шляхом відчуження будь-яким способом фінансових інструментів.

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: не перевищує 550000 тис. грн.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНIВ 

ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 25,11%
Загальна кількість голосуючих акцій: 20 000 000; кількість голосуючих акцій: 

20 000 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-
шення: 20 000 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»: 0.

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

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

2. Голова правління Безвушко Є.о.  28.12.17

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Бта БанК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

27.12.2017 р. (Протокол засiдання № 150-2) було прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а
саме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2515
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 819 392 тис. грн.Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) складає 0,3069%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину:
розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на при-
єднання до "Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзич-
них осiб" (вiдкриття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональ-
нiй та iноземнiй валютi) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 90 000,00
доларiв США (еквiвалент 2515011,03 грн), термiном на шiсть днiв, вiдсот-
кова ставка 1,00 рiчних. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та оз-
наки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна
Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiй-
ована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради
та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 28.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКР-
ТРАНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 22890514
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 83-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 591-03-30 044 591-63-26
5. Електронна поштова адреса: office@ukrtrans.eu
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ukrtrans.eu
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПрАТ "АК "УКРТРАНС" повiдомляє про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме:

27.12.2017р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3) було
прийнято рiшення про припининня повноважень Члена Правлiння - Пер-
шого заступника Голови Правлiння Кравчук Надiї Миколаївни з
27.12.2017р. за угодою сторiн згiдно п.1 ст.36 КЗпП України. Особа пере-
бувала на посадi з 21.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

ПрАТ "АК "УКРТРАНС" повiдомляє про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме:

27.12.2017р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3) було
прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння - Першого заступника
Голови Правлiння Жихарєву Ольгу Анатолiївну з 28.12.2017р. Строк, на
який обрано особу: до 24.04.2020р.

За останнi п'ять рокiв Жихарєва О.А. обiймала посади: 01.07.2005 -
28.04.2012 Заступник головного бухгалтера, ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"МОЛОКОЗАВОД - ОЛКОМ" (код 31176910); 01.01.2013 - 10.03.2014 Го-
ловний бухгалтер, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТОРГОВИЙ БУДИНОК "КРЕДО-БРIГ" (код 37850580); 11.03.2014 -
15.09.2014 Директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ "ЯР ПОЛЕ" (код 39089348); 10.02.2016 - 30.11.2016 Директор, ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕМIС-АГРО" (код
34622143). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Гудзенко Сергiй Геннадiйович 28.12.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ
КРИВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://ukraine.arcelormittal.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
Подовжено термін повноважень Плічко Сергія Анатолійовича, викону-

ючого обов'язки фінансового директора - головного бухгалтера, до
31.03.2018 (наказ тимчасово виконуючого обов'язки генерального дирек-
тора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 28.12.2017). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не
володіє. Строк, на який призначено особу: до 31.03.2018. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний керуючий з бух-
галтерського обліку та фінансової звітності, ПАТ "АрселорМіттал Кривий
Ріг"; генеральний директор, ТОВ "Стивідорна компанія Нікмет-Термінал".
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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.
Генеральний директор 

Кахлон Парамджіт Сінгх

власним бажанням Хвесюком Р.Ф. повноважень як Голови та члена Нагля-
дової Ради Банку (останній день дії повноважень – 28 грудня 2017 року).

Шпек Р.В. часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Інші посади, які обіймав Шпек Р.В. протягом останніх п’яти років:
з 25.04.2017 по теперішній час - Незалежний директор (незалежний 

член) Наглядової Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»;
з 19.10.2010 р. по теперішній час - Старший Радник ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 

Україна;
з січня 2014 р. по теперішній час - голова Ради Незалежної асоціації 

банків України.
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 матяш ростислав миколайович
в.о.Голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.12.2017
(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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 23359034
3. Місцезнаходження 49107, м. Днiпро, шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.doe.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

29.12.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (про-
токол № б/н вiд 29.12.2017) прийнято рiшення про обрання Кухтiя Вадима 
Юрiйовича на посаду Генерального директора ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» з 30.12.2017 до 02.01.2019 (включно).

Пiдстава прийняття рiшення: закiнчення строку, на який Кухтiй Вадим 
Юрiйович був обраний на посаду Генерального директора ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРООБЛЕНЕРГО». 

Кухтiй Вадим Юрiйович, паспорт серiї СР № 042615, виданий 
Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 28.02.1996. Пакетом 
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 
з 29.12.2014 - Генеральний директор ПАТ «ДТЕК 

ДНIПРООБЛЕНЕРГО»;
з 05.2014 - 12.2014 – директор iз забезпечення виробництва ПАТ «ДТЕК 

ДНIПРООБЛЕНЕРГО»; 
з 07.2013 – 05.2014 - комерцiйний директор ПАТ «ДТЕК 

ДНIПРООБЛЕНЕРГО»;
з 11.2009 - 07.2013 - голова правлiння ЗАТ «Ей-I-Ес Рiвнеенерго» (з 

14.04.2011 перейменовано у ПАТ «АЕС Рiвнеобленерго»).

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   Кухтiй вадим Юрiйович
Генеральний директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  29.12.2017
  (дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
 «дтеК днIпрооБленерГо»
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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 

"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 використовується 
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
26.12.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значних правочинів, предметом яких є:
надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 

примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 124,91 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,003%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 119 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,003%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 1059,09 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,026%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 420,26 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,01%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 998,52 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,025%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 218,81 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,005%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 50,08 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 120 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,003%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 100,06 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,003%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 151,26 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,004%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 24,94 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 8,87 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0002%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 6,68 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0002%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 46,94 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 

примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 44,35 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 44,53 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 72,40 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,002%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 28,90 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 16,60 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0004%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 29,75 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 31.57 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 12,82 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0003%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 37,42 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 43,72 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 310,46 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,008%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 36,96 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 4,34 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 4,27 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 11,52 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0003%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 79,26 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,002%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 4,43 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 46,22 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 58,68 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,001%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 14,22 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,0004%;

приватне аКцIонерне товариСтво “ЗапорIжтранСформатор”
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надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 200.40 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,005%;

надання в оренду з 01.01.2018 по 31.12.2018 частини нежитлового 
примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 0,001 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,00000003%;

передача в безоплатне користування (позичку) до 31.12.2018 частини 
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 0,00 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 0,00%.

Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 

2016 рiк складає 4077255 тис. грн.
Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту 

ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалеж-
но вiд розмiру правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження 
нерухомого майна.

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. 27.12.2017
(дата)

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ». 
2. Код за ЄДРПОУ – 14308533.
3. Місцезнаходження - 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.18.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 468 88 56, (044) 537 25 20.
5. Електронна поштова адреса - darya.bardabush@loreto.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://kpm.in.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (протокол № б/н 

від 28 грудня 2017 року) прийнято рішення припинити повноваження ди-
ректора Товариства Галкіна Андрія Семеновича з 28 грудня 2017 року. 
Підстава для припинення повноважень – звільнення за угодою сторін. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє 

часткою/акцiями у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа перебу-
вала на посаді з 16.06.2011 року. 

Наглядовою радою ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (протокол № б/н 
від 28 грудня 2017 року) прийнято рішення обрати з 29 грудня 2017 року 
директором Товариства Білокурову Анфісу Геннадіївну. Обрання 
вiдбулось в зв'язку з припиненням повноважень попереднього директо-
ра. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не 
володiє часткою/акцiями у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа немає. Особа обрана 
на посаду строком до 29 грудня 2019 року. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 р. по даний час - директор департа-
менту управлiння проектами ТОВ «Лорето Груп», з 2008 р. по 2012 р. - за-
ступник начальника вiддiлу управлiння активами ТОВ «Еста Холдiнг».

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

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

2. директор _________ 
(підпис)

Білокурова анфіса Геннадіївна 
(ініціали та прізвище керівника)

29.12.2017 року 
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво Завод «КиЇвпродмаШ»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Державний ощадний банк України»

2. Код за ЄДРПОУ: 00032129
3. Місцезнаходження: вул. Госпiтальна, 12-г, м. Київ, Україна, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса: OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III цьо-

го Положення: Відомості про прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного ка-
піталу.

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Постанови правлiння публiчного акцiонерного товариства 

«Державний ощадний банк України» вiд 28.12.2017 року № 1137 «Про при-
ватне розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» було вирiшено затвердити рiшення про приватне 
розмiщення акцiй:

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017 
року № 1039 «Про збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змiн до його 
Статуту» здiйснити емiсiю додаткових акцiй публiчного акцiонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» iснуючої номiнальної вартостi 
iз збереженням у власностi держави сто вiдсоткiв таких акцiй.

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення 
(публiчний, приватний) – акцiї простi iменнi у кiлькостi 4 957 штук на суму 
5 750 120 000,00 гривень; спосiб розмiщення – приватний.

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шля-
хом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх 
номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визна-
чення – статутний капiтал збiльшується на суму 5 750 120 000,00 гривень 
шляхом випуску 4 957 додаткових акцiй номiнальною вартiстю –  
1 160 000,00 гривень. Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв 
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної 
номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) 

емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на 
дату прийняття цього рiшення складає – 13.1513318476 %%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються – Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ «Ощадбанк» – 
Державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує 
повноваження власника щодо акцiй, якi їй належать у статутному капiталi 
Банку, через органи управлiння Банку.

Спосiб оплати цiнних паперiв – оплата акцiй Банку здiйснюється у 
вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2017 р. 
№ 1039 «Про збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» та внесення змiн до його Стату-
ту» шляхом обмiну на облiгацiї внутрiшньої державної позики iз строком обiгу 
до 16 рокiв та вiдсотковою ставкою доходу на рiвнi до 9,2 вiдсоткiв рiчних та 
їх зарахування на рахунок Банку в Депозитарнiй установi АТ «Ощадбанк».

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв – збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного 
товариства «Державний ощадний банк України». 

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прий-
няв рiшення про розмiщення цiнних паперiв – голова правлiння - Пишний 
Андрiй Григорович, перший заступник голови правлiння – Бородiн Григорiй 
Васильович, заступник голови правлiння - Драчко-Єрмоленко Євгенiй Во-
лодимирович; заступник голови правлiння - Барсуков Анатолiй Зiновiйович; 
заступник голови правлiння - Земцова Iрина Михайлiвна; заступник голови 
правлiння - Литвин Володимир Миколайович; заступник голови правлiння - 
Стецевич Андрiй Iгорович.

Вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють – 
Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ «Ощадбанк» – Державi в особi 
Кабiнету Мiнiстрiв України.Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних 
паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – АТ «Ощад-
банк» зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi 
акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства.

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

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

2. Заступник голови правління ________     Є.в. драчко-Єрмоленко
(підпис) М.П.                           29.12.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «державний ощадний БанК УКраЇни»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 

буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55; -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
regіnfo/

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

ІІ. текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалі - Банк) повідомляє про припинення за 

власним бажанням Хвесюком Рушаном Федоровичем (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) повноважень як Голови та члена Наглядової 

Ради Банку (останній день дії повноважень – 28 грудня 2017 року) без 
прий няття рішення відповідним органом управління Банку у зв’язку з отри-
манням Банком заяви (письмового повідомлення) Хвесюка Р.Ф. у відповід-
ності до ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 13.13 
Статуту Банку.

До складу Наглядової Ради Банку Хвесюк Р.Ф. був обраний рішенням 
річних Загальних Зборів Акціонерів Банку від 25.04.2017 (протокол № 2) як 
представник ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГЗ С.А. (ABH HOLDІNGS S.A., Велике Гер-
цогство Люксембург), якому належить 99,9104% акцій Банку; Головою Ради 
обраний рішенням Наглядової Ради Банку від 11.05.2017 (протокол № 26). 

Хвесюк Р.Ф. часткою в статутному капіталі Банку не володіє, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.12.2017 рішенням Наглядової Ради на посаду Голови Наглядової 
Ради призначено Шпека Р.В.

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 матяш ростислав миколайович
в.о.Голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.12.2017
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
 “УКрСоцБанК”

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИС-

ЛОВИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу-

динок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

II. текст повідомлення
Відповідно до наказу Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) від 
21.11.2017 № 130-К 27.12.2017 закінчився строк виконання обов’язків го-
ловного бухгалтера заступником головного бухгалтера Чередник Наталією 
Іванівною. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; 
пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виконувала 
обов’язки головного бухгалтера з 22.11.2017 по 27.12.2017.

Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) від 28.12.2017 
№ 146-К тимчасово виконання обов’язків головного бухгалтера Банку з 
28 грудня 2017 року покладено на заступника Голови Правління Банку 
Мельника Андрія Васильовича. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі 
Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: заступника 
начальника відділу валютного контролю експортно-імпортних операцій 
АТ «ЄВРОГАЗБАНК», заступника начальника відділу обслуговування юри-
дичних осіб Центрального відділення АТ «ЄВРОГАЗБАНК», старшого спе-
ціаліста групи з контролю за імпортними та неторговельними операціями 
клієнтів Управління з валютного контролю Департаменту операційного 
управління ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК», заступника начальника, начальника 
відділу обслуговування корпоративних клієнтів, директора Департаменту 
корпоративного бізнесу у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника Голови 
Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння  філенкова З.Ю.

29.12.2017 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «ЄвропейСЬКий промиСловий БанК»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дрУжКІвСЬКе рУдоУправлІння»

повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

публічне акціонерне товариство 
«дружківське рудоуправління»
публічне акціонерне товариство

00191796

84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про придбання однією 
особою усіх акцій товариства

текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління», код за 

ЄДРПОУ 00191796 повідомляє про придбання 20.12.2017 року однією осо-
бою усіх акцій товариства; дата зарахування акцій товариства на рахунок у 
цінних паперах цієї особи – 20.12.2017 року. Юридична особа, що придбала 
усі акції акціонерного товариства – Vesco Limited, код за ЄДРПОУ 184675.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «веСКо»
повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

публічне акціонерне товариство 
«веско»
публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріальна, 
буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про придбання однією 
особою усіх акцій товариства

текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство «Веско», код за ЄДРПОУ 00282049 

повідомляє про придбання 20.12.2017 року однією особою усіх акцій това-
риства; дата зарахування акцій товариства на рахунок у цінних паперах 
цієї особи – 20.12.2017 року. Юридична особа, що придбала усі акції акціо-
нерного товариства – Vesco Limited, код за ЄДРПОУ 184675.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман
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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 "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Наказу ПАТ «УКРСОЦБАНК» з 29 грудня 2017 року 

звiльнено Кухарчука Анатолiя Вiкторовича, головного бухгалтера - дирек-
тора департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi блоку «Фiнанси» за 
згодою сторiн. 

Кухарчук А.В.(паспорт СН № 615790, виданий Старокиївським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 06.02.1998 року) на посадi перебував з 24 травня 
2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

З 02.01.2018 року виконання обов'язкiв головного бухгалтера - директо-

ра департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi блоку «Фiнанси» по-
кладено на Члена Правлiння, Фiнансового директора блоку «Фiнанси» Ту-
зова Дмитра Олександровича.

Вiдповiдно до Наказу ПАТ «УКРСОЦБАНК» з 02.01.2018 року виконан-
ня обов'язкiв головного бухгалтера - директора департаменту бухгалтер-
ського облiку та звiтностi блоку «Фiнанси» покладено на Члена Правлiння, 
Фiнансового директора блоку «Фiнанси» Тузова Дмитра Олександровича 
(строк не визначено).

Тузов Д.О. (паспорт СО 486537 виданий 21.02.2001 Печерським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi) часткою в статутному капiталi ПАТ «Укрсоцбанк» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Протягом останнiх п'яти рокiв Тузов Д.О. обiймав наступнi посади: з 
02.07.2012 по 11.11.2012 – Директор Департаменту планування та 
фiнансового аналiзу ПАТ «Альфа-Банк»; з 12.11.2012 по 09.10.2017 – Ди-
ректор з планування та фiнансового аналiзу Управлiння планування та 
фiнансового аналiзу ПАТ «Альфа-Банк»; з 10.10.2017 по 18.10.2017 – 
Фiнансовий директор блоку «Фiнанси» ПАТ «УКРСОЦБАНК», з 19.10.2017  - 
Член Правлiння, Фiнансовий директор блоку «Фiнанси».

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 матяш ростислав миколайович
в.о.Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.12.2017
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “УКрСоцБанК”

приватне аКцIонерне товариСтво “КиЇвСЬКий 
доСлIдний ремонтно-механIЧний Завод”

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 
"Київський дослiдний ремонтно-
механiчний завод"

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

ського, 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 складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
31 грудня 2017 року у Приватному акцiонерному товариствi «Київський 

дослiдний ремонтно-механiчний завод», мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, 
вул. Ушинського, буд. 40, код за ЄДРПОУ 05528421, (надалi - Товариство) 
вiдбулись настунi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- 31 грудня 2017 року припинено повноваження директора Товариства 
Безверхого Володимира Олександровича (надалi - Посадова особа), у 
зв'язку iз закiнченням строку на який Посадову особу було обрано. Згоду на 
розкриття паспортних даних Посадовою особою не надано. Посадова особа 

володiє 10 простими iменними акцiями Товариства (0,0004% вiд статутного 
капiталу Товариства, загальною номiнальною вартiстю 2,50 грн.). У Посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
На зазначенiй посадi Посадова особа перебувала з 01 червня 2017 року.

31 грудня 2017 року на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол 
№34-2017 вiд 31 грудня 2017 року) Приватного акцiонерного товариства 
«Київський дослiдний ремонтно-механiчний завод», мiсцезнаходження: 
03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, код за ЄДРПОУ 05528421, (надалi  - 
Товариство) вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- з 01 сiчня 2018 року обрано на посаду директора Товариства Безверхо-
го Володимира Олександровича. Посадову особу обрано у зв'язку iз 
необхiднiстю обрання директора Товариства. Згоду на розкриття паспортних 
даних Посадовою особою не надано. Посадова особа володiє 10 простими 
iменними акцiями Товариства (0,0004% вiд статутного капiталу Товариства, 
загальною номiнальною вартiстю 2,50 грн.). У Посадової особи вiдсутня не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу об-
рано на строк до 30 червня 2018 року (включно). Протягом останнiх п’яти 
рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: з 01 вересня 2009 року - 
головний iнженер Товариства, з 25 квiтня 2017 по 30 травня 2017 року - член 
наглядової ради Товариства, з 01 червня 2017 року - директор Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Безверхий володимир олександрович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.01.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
прий няття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «БанК 
фамIлЬний»

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т  Голосiївський,26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
29.12.2017 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол 

Спостережної ради №69/2017 вiд 29.12.2017) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України 29.12.2017 строком «овернайт». 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 48000 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
290289 тис. грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 16.54%.

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 долженко ольга володимирівна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.12.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

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

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

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

Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
29.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiка-
тiв Нацiонального банку України овернайт 29.12.2017 на суму 54 000 тис.
грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз-
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 54 000 тис. грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,6%.

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко О.Ф. 02.01.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ 

ЗАВОД"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"; 
2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акці-
онерного товариства 

II. Текст повідомлення
27.12.2017 року  ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" зведений обліко-
вий реєстр власників  іменних цінних паперів станом на 22.12.2017 р., з
якого стало відомо про зміни, яки відбулися на рахунках власників акцій,
яким належить 5 і більше відсотків простих акцій, а саме:

Розмір пакету акцій фізичної особі в загальної кількості акцій змен-
шився  на 18771 акцію та складає 12729 акцій. 

Розмір частки акціонера до зміни пакету акцій в загальної кількості ак-
цій - 12,374292% , в загальній кількості голосуючих акцій - 12,626465%. 

Розмір частки акціонера після зміни пакету акцій в загальної кількос-
ті акцій - 5,000392% , в загальній кількості голосуючих акцій - 5,102213%.

27.12.2017 року  ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"
отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" зведений обліко-
вий реєстр власників  іменних цінних паперів станом на 22.12.2017 р., з
якого стало відомо про зміни, яки відбулися на рахунках власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій, а саме:
Розмір пакету акцій фізичної особі в загальної кількості акцій змен-

шився  на 19410 акцій та складає 12728 акцій. 
Розмір частки акціонера до зміни пакету акцій в загальної кількості ак-

цій - 12,624921% , в загальній кількості голосуючих акцій - 12,882201%. 
Розмір частки акціонера після зміни пакету акцій в загальної кількос-

ті акцій - 5,000000% , в загальній кількості голосуючих акцій - 5,101812%.  
27.12.2017 року  ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" зведений обліко-
вий реєстр власників  іменних цінних паперів станом на 22.12.2017 р., з
якого стало відомо про зміни, яки відбулися на рахунках власників акцій,
яким належить 5 і більше відсотків простих акцій, а саме:

Розмір пакету акцій фізичної особі в загальної кількості акцій збіль-
шився на 12728 простих акцій та складає 12728 акцій. 

Розмір частки акціонера до зміни пакету акцій в загальної кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій - 0%.

Розмір частки акціонера після зміни пакету акцій в загальної кількос-
ті акцій - 5,000000% , в загальній кількості голосуючих акцій - 5,101812%

27.12.2017 року  ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"
отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" зведений обліко-
вий реєстр власників  іменних цінних паперів станом на 22.12.2017 р., з
якого стало відомо про зміни, яки відбулися на рахунках власників акцій,
яким належить5 і більше відсотків простих акцій, а саме:

Розмір пакету акцій фізичної особі в загальної кількості акцій збіль-
шився на 12728 простих акцій та складає 12728 акцій. 

Розмір частки акціонера до зміни пакету акцій в загальної кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій - 0%. 

Розмір частки акціонера після зміни пакету акцій в загальної кількос-
ті акцій - 5,000000% , в загальній кількості голосуючих акцій - 5,101812%  

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

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

Перший заступник голови 
Правління Крячко В.О.

28.12.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХОЧЕ"; 

код за ЄДРПОУ 00852973; місцезнаходження 63262 Харкiвська обл.,
Нововодолазький р-н, село Охоче, вул. Польова, буд. 3; тел/факс (05740)
65-2-10 , 65-2-35; Е-mail: 00852973@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет: bgs.kh.ua/em/180-00852973.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Директор Яковчук Микола Володимирович звiльнено 29.12.2017, воло-

дiє часткою в статутному капiталi емiтента 2,76601% на суму 45590.00
грн., особi востаннє було подовжено повноваження 21.07.2012. Директор
Услiстий Юрiй Васильович призначено з 30.12.2017 (дата вчинення дiї
29.12.2017) на 5 рокiв згiдно Статуту, акцiями Товариства не володiє, ос-
таннi 5 рокiв обiймав посаду директора. Рiшення прийнято загальними
зборами (протокол №1 вiд 29.12.2017). Зазначені особи не надали згоди
на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Директор Яковчук М.В. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ",
код за ЄДРПОУ 01413359, місцезнаходження 61072, м. Харкiв, пр. На-

уки, 56, тел./факс (057) 340-24-19, 719-59-37, e-mail adm@tpep.kharkov.ua,
адреса сторінки в мережі Інтернет - tpep.kharkov.ua/about_RIE.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський

Олег Степанович призначено з 03.01.2018 на ту саму посаду у зв'язку iз
закiнченням термiну перебування на посадi. Дата вчинення дiї 29.12.2017.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товарис-
тва не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особу призначено строком на один рiк (по 02.01.2019). Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Виконуючий обов'язки Голо-
ви правлiння-директора. Рiшення № 3 вiд 29.12.2017 прийнято УДК "Ук-
рмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект". Ви-
конуючий обов'язки голови правлiння-директор Соколовський О.С.
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ат «УКр СиББанК» 
На підставі заяви Жана Батіста Піжона (Jean Baptiste Jacques Marie 

Pigeon) з 01.01.2018 р. припинено його повноваження як члена Спосте-
режної Ради АТ «УкрСиббанк».

Жан Батіст Піжон обiймав посаду члена Спостережної Ради АТ «Укр-
Сиббанк» протягом більше 2 рокiв. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня.
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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 
«Кондитерська фабрика «А.В.К.», м.Мукачево»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382088
3. Місцезнаходження: 89600 м.Мукачево, вул.Духновича, б.14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0313154968, 0313121508
5. Електронна поштова адреса: patkonduteravk@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mkf.avk.ua/ua/shareholders
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» 29.12.2017 року у 
зв'язку із закінченням терміну дії повноважень генерального директора 
прийнято рішення про обрання з 01.01.2018 року Папазову Валентину Іва-
нівну генеральним директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» на строк до 
31.12.2018 року. Підстава такого рішення - Рішення Наглядової Ради Това-
риства від 29.12.2017 р. (Протокол № 47 від 29.12.2017 р.). Згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не воло-
діє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 
генеральний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
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. Генеральний директор          папазова в.І.  29.12.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КондитерСЬКа фаБриКа «а.в.К.», м.мУКаЧево»
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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 аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКа фІнанСова ГрУпа»

2. Код за ЄДРПОУ 
14285934
3. Місцезнаходження 
01033 місто Київ Саксаганського, 77
4. Міжміський код, телефон та факс 
(44) 278 64 81 (44) 278 64 81
5. Електронна поштова адреса 
ostalena@ufg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&si

d=296
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято На-
глядовою радою ПрАТ «УФГ» 27.12.2017 р. (протокол 17 від 
27.12.2017 року).

У зв'яку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Голови 
Правління ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про продовження на новий строк 
повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ «УФГ». Змі-
ни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень 
Правління ПрАТ «УФГ». 

Посадова особа Татуріна Олена Анатоліївна (паспорт: серія ТТ номер 
048685 виданий 09.04.2011 р. Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Киє-
ві), призначена на посаду Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Правління ПрАТ «УФГ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Нагля-

довою радою ПрАТ «УФГ» 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року).
У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника 

Голови Правління ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про продовження на но-
вий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту  
ПрАТ «УФГ» . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року стро-
ку повноважень Правління ПрАТ «УФГ». 

Посадова особа Дорошенко Юрій Миколайович (паспорт: серія СН но-
мер 375272 виданий 27.12.1996 р. Московське РУГУ МВС України у м. Киє-
ві), призначена на посаду заступника Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 

Голови Правління ПрАТ «УФГ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Нагля-

довою радою ПрАТ «УФГ» 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року).
У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника 

Голови Правління ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про продовження на но-
вий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту  
ПрАТ «УФГ» . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року стро-
ку повноважень Правління ПрАТ «УФГ». 

Посадова особа Самойленко Тамара Василівна (паспорт: серія СН но-
мер 989948 виданий 24.11.1998 р. Дніпровське РУ ГУ МВС України  
у м. Києві), призначена на посаду заступника Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 

Голови Правління ПрАТ «УФГ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято На-

глядовою радою ПрАТ «УФГ» 27.12.2017 р. (протокол 17 від 
27.12.2017 року).

У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника 
Голови Правління ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про продовження на но-
вий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту 
ПрАТ «УФГ» . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року стро-
ку повноважень Правління ПрАТ «УФГ». 

Посадова особа Вітрук Микола Анатолійович (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано), призначена на посаду заступника Голови Прав-
ління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:директор 

департаменту правового забезпечення, заступник Голови Правління 
ПрАТ «ПрАТ «УФГ»».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято На-

глядовою радою ПрАТ «УФГ» 27.12.2017 р. (протокол 17 від 
27.12.2017 року).

У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника 
Голови Правління ПрАТ «ПрАТ «УФГ»» прийнято рішення про продовження 
на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту 
ПрАТ «ПрАТ «УФГ»» . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 
31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ «ПрАТ «УФГ»». 

Посадова особа Бабич Георгій Валерійович (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано), призначена на посаду заступника Голови Прав-
ління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 

Голови Правління ПрАТ «ПрАТ «УФГ»».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято На-

глядовою радою ПрАТ «УФГ» 27.12.2017 р. (протокол 17 від 
27.12.2017  року).

У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень члена 
Правління ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про продовження на новий строк 
повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ «УФГ» . Змі-
ни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень 
Правління ПрАТ «УФГ». 

Посадова особа Мельник Юрій Борисович (паспорт: серія СО номер 
829203 виданий 18.12.2001 р. Дарницьке РУ ГУ МВС України у м. Києві), 
призначена на посаду члена Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний 

бухгалтер ПрАТ «УФГ», член Правління ПрАТ «УФГ». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято На-

глядовою радою ПрАТ «УФГ» 27.12.2017 р. (протокол 17 від 
27.12.2017 року).

У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень члена 
Правління ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про продовження на новий строк 
повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ «УФГ» . Змі-
ни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень 
Правління ПрАТ «УФГ». 

Посадова особа Кармазін Олександр Володимирович (паспорт: серія 
МК номер 584189 виданий 15.08.1997 р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській області), призначена на посаду члена Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор 

Філії АТ «УФГ», Член Правління ПрАТ «УФГ» за суміщенням посад.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
Голова правління о.а. татуріна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
02.01.2018

(дата) 



№2, 3 січня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Києво-Святошинська аптека №5» 2. Код за ЄДРПОУ 01977857  
3. Місцезнаходження 08153 Боярка Молодіжна, 76 4. Міжміський код, 
телефон та факс 044 5877769 0445877769 5. Електронна поштова адре-
са info@apteka5.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації apteka5.
emitents.net.ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог гла-
ви 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

28.12.2017 р. звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту 
Посадова особа Празян М.В. (паспорт: серія СН номер 763086 виданий 
19.05.1998 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала 
посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 47,82%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
268937грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 22 роки.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

28.12.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту. 
Празян М.В. (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н) 
обрано на посаду Голова Наглядової ради.Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 47,82%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
268937грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: ТОВ «МКД консалтинг>.Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать цій особі: 47,82%.Не є представником акціо-
нера або групи акціонерів , не є він незалежним директором.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту Посадова 
особа ТОВ «МКД консалтинг» (номер 31301895), яка займала посаду 
Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,0518%.Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 5914грн.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 6 років.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту 
Посадова особа ТОВ «МКД консалтинг» (номер 31301895), яка займала 
посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,0518%.Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 5915грн.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 6 років

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту 
Посадова особа ТОВ «МКД консалтинг» (номер 31301895), яка займала 
посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,0518%.Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 5915грн.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 6 років

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту.Приходько 
Ніна Андріївна (немає згоди на розкриття паспортних даних) обрано на 
посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента, як представник 
акціо нера 3,15%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі як представник акціоне-
ра17744грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер.Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. Є представником акціонера 
ТОВ  «МКД консалтинг»

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту 
Посадова особа Вікторова О.М. (немає згоди на розкриття паспортних 
даних . ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0071%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <6 років>.

Рішення про обрання прийнято <Загальними зборами акціонерів> 
28.12.2017 р..Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту. 
Вікторова О.М, (згоди на розкриття паспортних даних немає) обрано на 
посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0071%.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який 
обрано особу: <три роки>.Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: <ТОВ «НІМП»>.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <40 шт> акцій.
Акціонер. Не є представником акціонера або групи акціонерів , не є він 
незалежним директором.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту.Посадова 
особа ТОВ «Центр системних досліджень» (код 31457159 ), яка займала 
посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 3,8%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 21380грн.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 6 років.

Рішення про призначення прийнято <Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.Призначення посадової особи виконано на підставі Ста-
тут.

Посадова особа ТОВ «Центр системних досліджень» (код 31457159 ), 
призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 11,41%.Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 64140грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Строк, на який призначено особу: три роки.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 64140 акцій.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

28.12.2017 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту.Посадова 

особа ТОВ «Центр системних досліджень» (код 31457159 ), яка займала 
посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 3,8%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
21380грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.Не оби-
рався. Зменшена кількість членів до двох

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі Ста-
туту.

Посадова особа ТОВ «Центр системних досліджень» (код 31457159 ), 
яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 3,8%.Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 21380грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
28.12.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту.Посадо-
ва особа Кондратюк Тійю Кальювна (немає згоди на розкриття паспорт-
них даних), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено осо-
бу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
ПрАТ «МКД», ТЦ «Новус.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: <0> акцій.

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 приходько в.м.

28/12/2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«КиЄво-СвятоШинСЬКа аптеКа №5» 
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повне найменування 
емітента: 
організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

публічне акціонерне товари-
ство «веско»
публічне акціонерне 
товариство
00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, 
вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересова-
ність

текст повідомлення:
29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 

№44) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надан-
ня безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiвсь-
кий р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, 
що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є пред-
метом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «Веско» становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови правочину: пе-
рерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром 
сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги 
може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте 
остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 06.04.2018 
року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№44) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отри-
мання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приват-
ного акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., 
Добропiльський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, 
код за ЄДРПОУ 24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00  грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови право-
чину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової 
допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), 
проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Пози-
чальником достроково.

29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№44) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є на-
дання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Приватному 
акцiонерному товариству «Систем Кепiтал Менеджмент», 
м. Марiуполь, просп. Нахiмова, 116-А, код за ЄДРПОУ 31227326, 
що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є пред-
метом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 9,9917%. Iншi iстотнi умо-
ви правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами 
(частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
достроково.

29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№44) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отри-

мання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд 
Публiчного акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння», 
Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 
00191796, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 2,4979%. Iншi iстотнi умови право-
чину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової 
допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), 
проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Пози-
чальником достроково.

29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№44) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отри-
мання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Огнеупоркерам», Доне-
цька обл., м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 
40117650, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 1 000 000,00 грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 0,05%. Iншi iстотнi умови правочину: 
перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової 
допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), 
проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Пози-
чальником достроково.

29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№44) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом договору №945 вiд 
10.07.2017 р. є надання послуг з розробки окремих роздiлiв або час-
тин роздiлiв проектно-кошторисної документацiї; виконання 
графiчних креслень (планiв, схем та iнших); оформлення проектно-
кошторисної документацiї; обробки та узагальнення даних, 
необхiдних для розробки проектно-кошторисної документацiї Това-
риству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Проект», м. Київ, 
пров. Бехтеревський, 12-б, код за ЄДРПОУ 38789706, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом 
договору становить 840 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 
2016 рiк складає 2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 
0,0419%. Iншi iстотнi умови правочину: оплата загальної вартостi 
Робiт провадиться шляхом перерахування грошових коштiв на роз-
рахунковий рахунок Виконавця протягом 5 робочих днiв з дати 
пiдписання Акта приймання-передачi робiт; договiр дiє до 
31.12.2017 р.

29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст. 72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№44) прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом договору №0109-17 
вiд 01.09.2017 р. є купiвля ТМЦ у Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Проект», м. Київ, пров. Бехтерев-
ський, 12-б, код за ЄДРПОУ 38789706, що є афiлiйованою особою 
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом договору становить 
1  000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 
2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 0,0499%. 
Iншi iстотнi умови правочину: оплата провадиться безготiвковим 
розрахунком на пiдставi наданих рахункiв-фактур протягом 
10  банкiвських днiв з дати отримання; договiр дiє до 31.12.2017 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Генеральний директор Є.в.  цимарман

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «веСКо»
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Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«Дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товариство

00191796

84205, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Поленова, 
буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua  
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №27) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Това-
риству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, 
вул. Сiчових Стрiльцiв, 50, код за ЄДРПОУ 39458102, що є афiлiйованою 
особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ  «Дружкiвське рудоу-правлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi умо-
ви правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними 
за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової до-
помоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте 
остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена достроково.

29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №27) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги То-
вариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, 
Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 
38475263, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 
500 849 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоу-правлiння» становить 

9,9830%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром 
сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений 
не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
достроково.

29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №27) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги То-
вариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Iнвест», м. Київ, 
Шевченкiвський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 
38628827, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 
500 849 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоу-правлiння» становить 
9,9830%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром 
сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений 
не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
достроково.

29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №27) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги 
Публiчному акцiонерному товариству «Веско», Донецька обл., 
м.  Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 
500  849  000,00  грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 
9,9830%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової до-помоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дрУжКІвСЬКе рУдоУправлІння»

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

приватне аКцІонерне 
товариСтво 
«оГнеУпорнерУд»
Приватне акціонерне товариство

24464945

85050, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, с. Октябрське (Шахово), 
Октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua  
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

текст повідомлення:
29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 

товариства», Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (протокол №25) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного значного правочину. Предме-
том правочину №24/11/17 вiд 24.11.2017 р. є поставка пшеницi 2, 3, 5, 
6-го  класiв, насипом, урожаю 2017 року, країна походження –Україна. Сума 
коштiв, що є предметом договору складає 1 062 000,00 доларiв США, що за 
офiцiйним курсом НБУ на дату укладання договору дорiвнює 
28 526 806,80 грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк скла-
дає 250 066 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 11,4077%. 

29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (протокол №25) 
прийнято рiшення про схвалення укладеного значного правочину. Пред-
метом правочину №21/11/17 вiд 21.11.2017 р. є поставка пшеницi 2, 3, 5, 
6-го класiв, насипом, урожаю 2017 року, країна походження –Україна. Сума 
коштiв, що є предметом договору складає 990 000,00 доларiв США, що за 
офiцiйним курсом НБУ на дату укладання договору дорiвнює 26 212 230,00 грн. 
Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 250 066 000 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 10,4821%.

29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв (рiшення №38 вiд 24.04.2017 р.), Наглядовою радою 
ПРАТ «Огнеупорнеруд» (протокол №25) прийнято рiшення про схвалення 
укладеного значного правочину. Предметом правочину - Додаткової угоди 
№4 вiд 15.11.2017 року є збiльшення орiєнтовної суми договору №48 вiд 
13.11.2014 року поставки нафтопродуктiв. Сума коштiв, що є предметом 
правочину орiєнтовно складає 250 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 250 066 000 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огне-
упорнеруд» становить 99,9736%.

Iнформацiя про укладання договору поставки №48 вiд 13.11.2014 р. не 
розкривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було 
прийнято до введення в дiю вимог щодо обов’язковостi розкриття 
iнформацiї про значнi правочини.

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

Генеральний директор  в.п. Черняков



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2, 3 січня 2018 р. 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«веСКо»

повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

публічне акціонерне товариство 
«веско»
публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріальна, 
буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

текст повідомлення:
29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 

товариства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв (рiшення №39 вiд 24.04.2017 р.), Наглядовою радою 
ПАТ «Веско» (протокол №44) прийнято рiшення про схвалення укладеного 
значного правочину. Предметом додаткової угоди №47 вiд 23.10.2017 р. є 
збiльшення орiєнтовної суми договору №147ТЕО вiд 29.11.2013 року отри-
мання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажiв 
залiзничним транспортом. Сума коштiв, що є предметом правочину 
орiєнтовно складає 230 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 
2016 рiк складає 2 001 659 00 0грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 11,4904%.

Iнформацiя про договiр №147ТЕО вiд29.11.2013 р. не розкривалась, 
оскiльки рiшення про вчинення такого правочину було прийнято до вве-
дення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття iнформацiї про значнi 
правочини.

29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв (рiшення №39 вiд 24.04.2017 р.), Наглядовою радою 
ПАТ «Веско» (протокол №44) прийнято рiшення про схвалення укладено-
го значного правочину. Предметом додаткової угоди №5 вiд 15.11.2017 р. 
є збiльшення орiєнтовної суми договору №604 вiд 27.10.2014 року купiвлi 
нафтопродуктiв. Сума коштiв, що є предметом правочину складає  
250 000 000 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає  
2 001 659 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 12,4896%.

Iнформацiя про контракт №604 вiд 27.10.2014 р. не розкривалась, 
оскiльки рiшення про вчинення такого правочину було прийнято до вве-
дення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття iнформацiї про значнi 
правочини.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «СУмСЬКе маШиноБУдIвне 
наУКово-вироБниЧе оБ'Єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
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. 26.12.2017 р. 1 019 484 6 241 543 16,33

26.12.2017р., протокол 26/12-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Това-
риством та Публічним акціонерним товариством «Перший український 
міжнародний банк» (Далі - Банк) додаткових угод до кредитних договорів 
на суму 22 000 000 доларів США та 10 000 000 доларів США про зниження 
розміру процентної ставки по кредитах за зазначеними договорами та 
внесення інших змін на погоджених з Банком умовах, договору застави 
рухомого майна про внесення інформації про зміну умов кредитування за 
кредитними договорами, додаткових угод договору про організацію ви-
ставлення міжнародних банківських гарантій на суму 2 100 522 євро та 
договору про умови виставлення міжнародної банківської контргарантії на 
суму 1 675 034 євро про зміни розміру загального ліміту кредитування.
Офіційний курс НБУ станом на 26.12.2017р.: 1 долар США = 27,95 грн.
Офіційний курс НБУ станом на 26.12.2017р.: 1 євро = 33,13 грн.
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Това-
риства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість 
майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор     цимбал о.Ю.  26.12.2017р.

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво 
«дрУжКІвСЬКе 
рУдоУправлІння»
Публічне акціонерне товариство

00191796

84205, Донецька область, м. 
Дружківка, вул. Поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua  
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

текст повідомлення:
29 грудня 2017 року, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi 

товариства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол №29 вiд 24.04.2017 р.), Наглядовою радою 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» (протокол №27) прийнято рiшення про 
схвалення укладеного значного правочину. Предметом правочину (додатко-
вої угоди №3 вiд 01.11.2017 р.) до контракту №2014/710/D вiд 01.09.2014 року 
є збiльшення тонажу контракту та збiльшення суми контракту. Сума коштiв, 

що є предметом правочину складає 2 024 000,00 доларiв США, що за офiцiйним 
курсом НБУ на дату укладання правочину дорiвнює 54 368 688,00 грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 
500 849 000 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 10,8553%.

Iнформацiя про договiр №2014/710/D вiд 01.09.2014 р. не розкривалась, 
оскiльки рiшення про вчинення такого правочину було прийнято до введення 
в дiю вимог щодо обов’язковостi розкриття iнформацiї про значнi правочини.

29 грудня 2017, згiдно вимог ст.72 Закону України «Про акцiонернi това-
риства», вiдповiдно до повноважень, наданих рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол № вiд 24.04.2017 р.), Наглядовою радою 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» (протокол №27) прийнято рiшення про 
схвалення укладеного значного правочину. Предметом правочину (додат-
кової угоди №3 вiд 15.11.2017 р.) до контракту №337 вiд 27.10.2014 року є 
продовдення строку та збiльшення суми контракту. Сума коштiв, що є 
предметом правочину складає 150 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 29,9491%.

Iнформацiя про договiр №337 вiд 27.10.2014 р. не розкривалась, оскiльки 
рiшення про вчинення такого правочину було прийнято до введення в дiю 
вимог щодо обов'язковостi розкриття iнформацiї про значнi правочини.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«веСКо»

повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

публічне акціонерне товари-
ство «веско»
публічне акціонерне товари-
ство
00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріаль-
на, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересова-
ність

текст повідомлення:
30 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 

№45) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отри-
мання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватно-
го акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., 
Добропiльський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, 
код за ЄДРПОУ 24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови правочи-
ну: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової 
допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), 
проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Пози-
чальником достроково.

30 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№45) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Приватному 
акцiонерному товариству «Систем Кепiтал Менеджмент», 
м. Марiуполь, просп. Нахiмова, 116-А, код за ЄДРПОУ 31227326, що 
є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Вес-
ко» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 9,9917%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок гро-
шових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами 
(декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може ро-
битися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний 
розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова 
допомога може бути повернена достроково.

30 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№45) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отри-
мання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння», Доне-
цька  обл., м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, 
що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предме-
том правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ  «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ  «Веско» становить 2,4979%. Iншi iстотнi умови правочину: пере-
рахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром су-
мами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може 
робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний 
розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова 
допомога може бути повернена Позичальником достроково.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Генеральний директор  Є.в. цимарман

до уваги акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «лЬвІвСЬКий Завод 

ГІдромеханІЧних передаЧ»
публічне акціонерне товариство «львівський завод 

гідромеханічних передач»
(код за ЄДРПОУ – 13811651; місцезнаходження: 79031 місто Львів, ву-

лиця Хуторівка, буд.1)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 05.02.2018 року за адресою: м.львів, вул.Богдана хмель-
ницького, буд.176 (приміщення магазину «фуршет», 2-ий поверх). 
Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитися 
05.02.2018 року  - у день проведення зборів, та за адресою проведення 
зборів: з 10-00 год. до 11-45 год. Початок зборів о 12-00 год. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом  
на 24-00 год. 30.01.2018 року (за 3 робочі дні до визначеної дати прове-
дення загальних зборів)

Для участі у зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: 
акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам 
акціонерів - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформ-
лену згідно з чинним законодавством та інші документи, що посвідчують 
повноваження представника про передачу їм права представляти інтере-
си акціонерів і голосувати на зборах. проект порядку денного загаль-
них зборів акціонерів пат «лЗГмп»:

1. Обрання Лічильної комісії для забезпечення проведення голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів Товариства та припинення їх повнова-
жень.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних 
зборах акціонерів.

3. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства. 
Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціоне-
рів.

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії. Затвердження річного звіту про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розподілу 
прибутку (покриття збитків) Товариства.

7. Ухвалення договорів, що були укладені акціонерним товариством у 
2017 році.

8. Прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочину 
щодо відчуження /ліквідації нерухомого майна, що належить Товариству

9. Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменуван-
ня у частині зміни типу Товариства. 

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення держав-
ної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

11. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збо-
ри», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комі-
сію».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради.

13. Обрання голови та членів Наглядової ради. 
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради. 

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.

16. Обрання членів Ревізійної комісії. 
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Ревізійної комісії.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань проекту порядку денного: http://gidromeshzavod.com.ua 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/
або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні з 10-00 год. до  
12-00 год. за місцезнаходженням Товариства: місто Львів, вулиця Хуторів-
ка, 1, приймальня, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – директор Свірщ С.М. Тел. 0970693503.

директор пат «львівський завод гідромеханічних передач» 
Свірщ С.м.
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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 
товариСтво «УКрСоцБанК»

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 (044) 205–45–55 -

5. Електронна поштова 
адреса

report_stockmarket@ukrsotsbank.com

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

 II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Протокол № 88 вiд 27.12.2017) 

прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, 
а саме: Предмет правочину: отримання мiжбанкiвського кредиту; дата залучен-
ня 29.11.2017 у сумi 25 000.0 тис.доларiв США, строк залучення кредиту – 
723 днiв, вiдсоткова ставка – 6 %. Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С. А. (ABH Holdings S. A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), 
який володiє 99,91 % у статутному капiталi ПАТ «УКР СОЦБАНК» та 90,1 % 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 671 795.65 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента 
за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення 
загальної суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за (2016 рiк): 
1.810852 %. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Протокол № 88 вiд 27.12.2017) 
прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, 
а саме: Предмет правочину: отримання мiжбанкiвського кредиту; дата залучен-
ня 29.11.2017 у сумi 25 000.0 тис.доларiв США, строк залучення кредиту – 
723 днiв, вiдсоткова ставка – 6 %. Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С. А. (ABH Holdings S. A., реєстр. 
№ B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), 
який володiє 99,91 % у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 90,1 % (опо-
середковано) у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 671 795.65 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента 
за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення 
загальної суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за (2016 рiк): 
1.810852 %. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Протокол № 88 вiд 27.12.2017) 
прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, 
а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; дата 
договору 11.09.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 392 969.56 тис.
гривень (частка в активах 1.059265 %); дата договору 21.09.2017 у сумi: 
19 091.52 тис.доларiв США за 500 575.34 тис.гривень (частка в активах 
1.349321 %); 15 273.21 тис.доларiв США за 401 917.81 тис.гривень (частка 
в активах 1.083386 %); дата договору 25.09.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв 
США за 395 407.39 тис.гривень (частка в активах 1.065837 %); дата догово-
ру 03.10.2017 у сумi: 18 700.0 тис.доларiв США за 498 591.34 тис.гри-
вень (частка в активах 1.343973 %); дата договору 05.10.2017 у сумi: 
18 650.0 тис.доларiв США за 500 826.65 тис.гривень (частка в активах 
1.349999 %); дата договору 06.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США 
за 403 922.64 тис.гривень (частка в активах 1.088790 %); 19 067.0 тис.євро 
за 600 546.43 тис.гривень (частка в активах 1.618797 %); дата договору 
20.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 397 842.3 тис.гривень (част-
ка в активах 1.072400 %); дата договору 23.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.
доларiв США за 398 198.04 тис.гривень (частка в активах 1.073359 %); дата 
договору 24.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 398 765.98 тис.
гривень (частка в активах 1.074890 %); дата договору 25.10.2017 у сумi: 
15 000.0 тис.доларiв США за 400 164.4 тис.гривень (частка в активах 
1.078659 %); дата договору 26.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США 

за 401 666.2 тис.гривень (частка в активах 1.082708 %); дата договору 
27.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 402 779.64 тис.гривень (част-
ка в активах 1.085709 %); дата договору 30.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.
доларiв США за 403 263.73 тис.гривень (частка в активах 1.087014 %); дата 
договору 31.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 402 567.64 тис.
гривень (частка в активах 1.085137 %); дата договору 01.11.2017 у сумi: 
15 000.0 тис.доларiв США за 405 016.69 тис.гривень (частка в активах 
1.091739 %); дата договору 15.11.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США 
за 399 503.58 тис.гривень (частка в активах 1.076878 %). Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-
БАНК»’ (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 
вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С. А. (ABH Holdings S. A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91 % 
у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 90,1 % (опосередковано) 
у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства: 7704 525.42 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данни-
ми фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення 
загальної суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за (2016 рiк): 20.767861 %. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Протокол № 88 вiд 27.12.2017) 
прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, 
а саме: Предмет правочину: купiвля безготiвкової iноземної валюти; дата 
договору 11.09.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 391 094.46 тис.
гривень (частка в активах 1.054211 %); дата договору 21.09.2017 у сумi: 
19 091.52 тис.доларiв США за 499 999.99 тис.гривень (частка в активах 
1.347770 %); 15 273.21 тис.доларiв США за 399 999.99 тис.гривень (частка 
в активах 1.078216 %); дата договору 25.09.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв 
США за 393 923.43 тис.гривень (частка в активах 1.061837 %); дата догово-
ру 03.10.2017 у сумi: 18 700.0 тис.доларiв США за 498 441.13 тис.гри-
вень (частка в активах 1.343568 %); дата договору 05.10.2017 у сумi: 
18 650.0 тис.доларiв США за 499 984.21 тис.гривень (частка в активах 
1.347728 %); дата договору 06.10.2017 у сумi: 19 067.0 тис.євро 
за 600 003.95 тис.гривень (частка в активах 1.617335 %); 15 000.0 тис.доларiв 
США за 401 995.26 тис.гривень (частка в активах 1.083595 %); дата догово-
ру 20.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 397 499.25 тис.гри-
вень (частка в активах 1.071475 %); дата договору 23.10.2017 у сумi: 
15 000.0 тис.доларiв США за 398 083.53 тис.гривень (частка в активах 
1.073050 %); дата договору 24.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США 
за 398 651.31 тис.гривень (частка в активах 1.074581 %); дата договору 
25.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 400 049.32 тис.гривень (част-
ка в активах 1.078349 %); дата договору 26.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.
доларiв США за 401 550.69 тис.гривень (частка в активах 1.082396 %); дата 
договору 27.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 402 399.28 тис.
гривень (частка в активах 1.084684 %); дата договору 30.10.2017 у сумi: 
15 000.0 тис.доларiв США за 403 136.71 тис.гривень (частка в активах 
1.086671 %); дата договору 31.10.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США 
за 402 440.85 тис.гривень (частка в активах 1.084796 %); дата договору 
01.11.2017 у сумi: 15 000.0 тис.доларiв США за 402 930.28 тис.гривень (част-
ка в активах 1.086115 %); дата договору 15.11.2017 у сумi: 15 000.0 тис.
доларiв США за 397 445.58 тис.гривень (частка в активах 1.071331 %); дата 
договору 22.11.2017 у сумi: 30 000.0 тис.доларiв США за 794 766.33 тис.
гривень (частка в активах 2.142325 %); 15 000.0 тис.доларiв США 
за 397 383.16 тис.гривень (частка в активах 1.071162 %). Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-
БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 
вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С. А. (ABH Holdings S. A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91 % 
у статутному капiталi ПАТ «УКРСОЦБАНК» та 90,1 % (опосередковано) 
у статутному капiталi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 
до законодавства: 8881 778.76 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данни-
ми фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення 
загальної суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за (2016 рiк): 23.941195 %. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

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 Матяш Ростислав Миколайович
В. о. Голови Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 28.12.2017
 (дата)
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повІдомлення
про підсумки голосування на загальних зборах

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«лЬвІвСЬКий жирКомБІнат» 20.12.2017 року

Шановні акціонери!
20 грудня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів пУБлІЧ-

ноГо аКцІонерноГо товариСтва «лЬвІвСЬКий жирКомБІнат».
доводимо до вашого відома підсумки голосування:

проект рішення, винесеного на голосування з питання «про пере-
дачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає 
акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії»

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повно-
важення лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», 
з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчен-
ня загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКР-
НАФТОГАЗ». 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 3 від 20.12.2017 року реєстраційної комісії про підсумки 

голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол 
додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

--------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «прийняття 

рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. �
час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань по- �

рядку денного - до 3 хвилин.
час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. �
для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може  �

бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та пред-
ставникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та 
бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціоне-
рів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з 
питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним 
особам.

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних  �
зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням по-
рядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та се-
кретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної 
комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного 
питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) 
акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні за-
яви та запитання не розглядаються.

голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів  �
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства 
Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних 
зборів акціонерів Товариства для голосування.

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивно- �
го голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстра-
ції, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів  �
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він  �
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є ак-

ціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). 
акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятив-
не голосування).

в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання по- �
рядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого 
питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами 
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування 
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропо-
зиціями), акціонер повинен проголосувати «ЗА» лише за 1 (один) проект 
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен 
проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ», оскільки з одного питання 
порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів 
рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з декількох про-
ектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також 
має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» з усіх запропо-
нованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення 
(пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються  �
під час підрахунку голосів.

бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо  �
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів  �
або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів 
загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 
зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція 
вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання 
порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без 
використання бюлетенів для голосування).

особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, по- �
садовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на За-
гальні збори акціонерів не допускаються. 

у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону  �
України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 
загальних зборах.

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз- �
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості 
розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку  �
денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, 
Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання 
порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рі-
шення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення 
питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціо-
нерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 від-
сотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях 
(бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не прово-
диться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без 
винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, 
та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться 
шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голо-
сування.

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення  �
Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, 
внутрішніх положень та чинного законодавства України.

протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних  �
зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови 
виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «лЬвІвСЬКий жирКомБІнат»
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Рішення прийняте.
(Протокол № 1 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «розгляд 

звіту виконавчого органу товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу товариства»

3.1. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2016 році визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 2 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «розгляд 

звіту наглядової ради товариства про результати діяльності в 2016 
році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради»

4.1. Роботу Наглядової ради товариства в 2016 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положен-
ням його установчих документів.

4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 

за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 3 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «розгляд ви-

сновків ревізійної комісії товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії»

5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положен-
ням його установчих документів.

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
(Протокол № 4 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «Затверджен-

ня річного звіту та балансу товариства за 2016 рік»

6.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 

за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 5 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «визначення 

порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за 
підсумками роботи в 2016 році. прийняття рішення про виплату диві-
дендів та їх розмір за простими акціями товариства»

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Това-
риство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 
2 805 245,00 грн. (два мільйони вісімсот п’ять тисяч двісті сорок п’ять 
гривень 00 копійок). 

7.2. Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його від-
сутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господар-
ської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 6 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «визначення 

основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік»
8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 

за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 7 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «прийняття 

рішення про зміну типу та найменування товариства»
9.1. Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 8 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-
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сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «внесення 

змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту в новій ре-
дакції»

10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у 
діючому законодавстві України;

- зміною типу та найменування Товариства.
10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право 

підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціо-
нерів Товариства 20.12.2017 р.

10.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через пред-
ставника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установ-
леному законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства 
в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Това-
риства 20.12.2017 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 9 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «відміна ді-

ючих та затвердження нових внутрішніх положень, що регламентують 
діяльність органів управління та контролю товариства»

11.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в ре-
дакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20.12.2017 р., 
вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують 
діяльність органів управління та контролю Товариства.

11.2. У зв’язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у 
відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові По-
ложення, що регламентують діяльність органів управління та контролю То-
вариства:

- Положення про Загальні збори акціонері;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
- Положення про Ревізійну комісію,
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регла-

ментують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата 
проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердже-
ній рішенням загальних зборів акціонерів від 20.12.2017 р.

11.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, 
що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства 
в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 
20.12.2017 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 10 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «прийняття 

рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової 
ради товариства»

12.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

12.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рі-

шення загальними зборами акціонерів Товариства.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 

за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 11 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
підсумки голосування з питання «обрання членів наглядової ради 

товариства»
№ 
з/п

Прізвище, ім’я, 
по-батькові

чи є кандидат акціонером 
(із зазначенням розміру 

пакета акцій, що 
належить кандидату) / 

або чи є кандидат 
представником акціоне-
ра/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації 
про цього акціонера/

акціонерів / 
або чи є кандидат 

незалежним директором

кількість 
відданих 
голосів

результат 
проведе-

ного 
голосу-
вання

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату
1 Константіновський 

Олександр 
Михайлович

представник акціонера 
SCHEDRO GROUP LTD 

(ЩЕДРО ГРУП ЛТД)

22 585 771 обрано

2 Степаненко 
Віталій Васильович

представник акціонера 
SCHEDRO GROUP LTD 

(ЩЕДРО ГРУП ЛТД)

22 585 771 обрано

3 Мотіна 
Ганна Анатоліївна

представник акціонера 
SCHEDRO GROUP LTD 

(ЩЕДРО ГРУП ЛТД)

22 585 771 обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у 
голосуванні: 67 757 313

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі 

у голосуванні – 0 шт.
Рішення прийняте.
(Протокол № 12 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «Затверджен-

ня умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з обраними членами наглядової ради това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами на-
глядової ради»

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому за-
конодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати 
цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядо-
вої ради Товариства.

14.3. Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради 
Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 13 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «прийняття 

рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної ко-
місії товариства»

15.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

15.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рі-
шення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть 
участь у голосуванні

22 585 771 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 14 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
підсумки голосування з питання «обрання членів ревізійної комісії 

товариства»
№ 
з/п

Прізвище, ім’я, 
по-батькові

чи є кандидат 
акціонером (із 

зазначенням розміру 
пакета акцій, що 

належить кандидату) 

кількість 
відданих 
голосів

результат 
проведе-

ного 
голосу-
вання

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату
1 Матвієнко 

Олександр 
Григорович

ні 22 585 771 обрано

2 Бондаренко 
Володимир 

Володимирович

ні 22 585 771 обрано

3 Касімов 
Олександр 
Русланович

ні 22 585 771 обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у 
голосуванні: 67 757 313

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі 

у голосуванні – 0 шт.
Рішення прийняте.
(Протокол № 15 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «про надання 

згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів»

17.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його по-
точної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів 
перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

• правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, ви-
конанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – гра-
ничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 гривень (один мі-
льярд гривень 00 копійок);

• правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що 
відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування тре-
тіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – гранич-
ною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів 
гривень);

• правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не 
відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування тре-
тіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, 
– граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто міль-
йонів гривень);

• правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засо-
бів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого май-
на (в тому числі цінних паперів) – граничною сукупною вартістю правочинів 
500 000 000,00 гривень (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень; 

• правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів 
(договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю 
правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

• правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими осо-
бами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, по-
руки), – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто 
мільйонів гривень);

• правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і 
обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про 
відступлення права вимоги), – граничною сукупною вартістю правочинів 
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

• правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавця-
ми яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 
100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок).

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим На-
ціональним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют 
станом на дату укладання Договору (правочину).

17.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчи-
няються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх 
вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після під-
твердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 

17.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинен-
ня яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього до-
зволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимага-
ється згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів 
акціонерів. 

17.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, 
Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на 
вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попе-
редню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути пред-
метом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Това-
риства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік (у 
випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного 
рішення загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості 
голосів Товариства:
Загальна кількість голосів 
Товариства

22 601 174 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 99,93 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 15 403 Голосів 0,07 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування

0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 16 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
проект рішення, винесеного на голосування з питання «про затвер-

дження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість»

18.1. Затвердити вчинені Правлінням ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 
у період з 31.05.2016 року по 20.12.2017 року значні правочини, сукупна 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, пере-
вищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2015 та 2016 роки, 
а також правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (перелік вчине-
них Правлінням ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» значних правочинів та 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість додається до протоко-
лу загальних зборів акціонерів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» від 20.12.2017 р.).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості 
голосів Товариства:
Загальна кількість голосів 
Товариства

22 601 174 Голосів 100 %

Голосувало "За" 22 585 771 Голосів 99,93 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 15 403 Голосів 0,07 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування

0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 17 від 20.12.2017 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додаєть-
ся до протоколу загальних зборів акціонерів).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
пат «лЬвІвСЬКий жирКомБІнат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

27.12.2017 р. (Протокол засiдання № 150-2) було прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а
саме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2515
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 819 392 тис. грн.Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) складає 0,3069%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину:
розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на при-
єднання до "Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзич-
них осiб" (вiдкриття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональ-
нiй та iноземнiй валютi) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 90 000,00
доларiв США (еквiвалент 2515011,03 грн), термiном на шiсть днiв, вiдсот-
кова ставка 1,00 рiчних. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та оз-
наки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна
Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiй-
ована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради
та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 28.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКР-
ТРАНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 22890514
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 83-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 591-03-30 044 591-63-26
5. Електронна поштова адреса: office@ukrtrans.eu
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ukrtrans.eu
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПрАТ "АК "УКРТРАНС" повiдомляє про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме:

27.12.2017р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3) було
прийнято рiшення про припининня повноважень Члена Правлiння - Пер-
шого заступника Голови Правлiння Кравчук Надiї Миколаївни з
27.12.2017р. за угодою сторiн згiдно п.1 ст.36 КЗпП України. Особа пере-
бувала на посадi з 21.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

ПрАТ "АК "УКРТРАНС" повiдомляє про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме:

27.12.2017р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3) було
прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння - Першого заступника
Голови Правлiння Жихарєву Ольгу Анатолiївну з 28.12.2017р. Строк, на
який обрано особу: до 24.04.2020р.

За останнi п'ять рокiв Жихарєва О.А. обiймала посади: 01.07.2005 -
28.04.2012 Заступник головного бухгалтера, ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"МОЛОКОЗАВОД - ОЛКОМ" (код 31176910); 01.01.2013 - 10.03.2014 Го-
ловний бухгалтер, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТОРГОВИЙ БУДИНОК "КРЕДО-БРIГ" (код 37850580); 11.03.2014 -
15.09.2014 Директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ "ЯР ПОЛЕ" (код 39089348); 10.02.2016 - 30.11.2016 Директор, ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕМIС-АГРО" (код
34622143). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Гудзенко Сергiй Геннадiйович 28.12.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ
КРИВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://ukraine.arcelormittal.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
Подовжено термін повноважень Плічко Сергія Анатолійовича, викону-

ючого обов'язки фінансового директора - головного бухгалтера, до
31.03.2018 (наказ тимчасово виконуючого обов'язки генерального дирек-
тора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 28.12.2017). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не
володіє. Строк, на який призначено особу: до 31.03.2018. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний керуючий з бух-
галтерського обліку та фінансової звітності, ПАТ "АрселорМіттал Кривий
Ріг"; генеральний директор, ТОВ "Стивідорна компанія Нікмет-Термінал".
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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.
Генеральний директор 

Кахлон Парамджіт Сінгх
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«оГнеУпорнерУд»

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Приватне акціонерне товариство 
«Огнеупорнеруд»
Приватне акціонерне товариство

24464945

85050, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, с. Октябрське (Шахово), 
Октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua  
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
30 грудня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (протокол 

№26) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової по-
воротної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному товариству «Веско», 
Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код за ЄДРПОУ 00282049, що 
є афiлiйованою особою ПРАТ «Огнеупорнеруд». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 25 000 000,00грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорне-
руд» за 2016 рiк складає 250 066 000,00грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 
9,9974%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернен-
ня фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частина-
ми), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  в.п. Черняков

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

27.12.2017 р. (Протокол засiдання № 150-2) було прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а
саме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2515
тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 819 392 тис. грн.Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартос-
тi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках) складає 0,3069%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину:
розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на при-
єднання до "Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзич-
них осiб" (вiдкриття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональ-
нiй та iноземнiй валютi) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 90 000,00
доларiв США (еквiвалент 2515011,03 грн), термiном на шiсть днiв, вiдсот-
кова ставка 1,00 рiчних. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та оз-
наки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна
Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiй-
ована особа до акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради
та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку.

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
III. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 28.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ "УКР-
ТРАНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 22890514
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 83-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 591-03-30 044 591-63-26
5. Електронна поштова адреса: office@ukrtrans.eu
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ukrtrans.eu
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПрАТ "АК "УКРТРАНС" повiдомляє про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме:

27.12.2017р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3) було
прийнято рiшення про припининня повноважень Члена Правлiння - Пер-
шого заступника Голови Правлiння Кравчук Надiї Миколаївни з
27.12.2017р. за угодою сторiн згiдно п.1 ст.36 КЗпП України. Особа пере-
бувала на посадi з 21.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

ПрАТ "АК "УКРТРАНС" повiдомляє про змiну складу посадових осiб
Товариства, а саме:

27.12.2017р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3) було
прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння - Першого заступника
Голови Правлiння Жихарєву Ольгу Анатолiївну з 28.12.2017р. Строк, на
який обрано особу: до 24.04.2020р.

За останнi п'ять рокiв Жихарєва О.А. обiймала посади: 01.07.2005 -
28.04.2012 Заступник головного бухгалтера, ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"МОЛОКОЗАВОД - ОЛКОМ" (код 31176910); 01.01.2013 - 10.03.2014 Го-
ловний бухгалтер, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТОРГОВИЙ БУДИНОК "КРЕДО-БРIГ" (код 37850580); 11.03.2014 -
15.09.2014 Директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-
ТЮ "ЯР ПОЛЕ" (код 39089348); 10.02.2016 - 30.11.2016 Директор, ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕМIС-АГРО" (код
34622143). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Гудзенко Сергiй Геннадiйович 28.12.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ
КРИВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://ukraine.arcelormittal.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
Подовжено термін повноважень Плічко Сергія Анатолійовича, викону-

ючого обов'язки фінансового директора - головного бухгалтера, до
31.03.2018 (наказ тимчасово виконуючого обов'язки генерального дирек-
тора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 28.12.2017). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не
володіє. Строк, на який призначено особу: до 31.03.2018. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний керуючий з бух-
галтерського обліку та фінансової звітності, ПАТ "АрселорМіттал Кривий
Ріг"; генеральний директор, ТОВ "Стивідорна компанія Нікмет-Термінал".
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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.
Генеральний директор 

Кахлон Парамджіт Сінгх

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дрУжКІвСЬКе рУдоУправлІння»

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«Дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товариство

00191796

84205, Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua  
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
30 грудня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №28) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги 
Публiчному акцiонерному товариству «Веско», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за ЄДРПОУ 00282049, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500 849 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiн-ня» становить 9,9830%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оГнеУпорнерУд»

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

Приватне акціонерне товариство 
«Огнеупорнеруд»
Приватне акціонерне товариство

24464945

85050, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, с. Октябрське (Шахово), 
Октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
29 грудня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (про-

токол №25) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному 
товариству «Веско», Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код 
за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ «Огнеупорнеруд». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 25 000 000,00грн. Вартiсть 
активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 250 066 000,00грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 9,9974%. Iншi iстотнi умови 
правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за 
розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допо-
моги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте оста-
точний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  в.п. Черняков



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2, 3 січня 2018 р. 
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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 № 18002
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
02.01.2018 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: Публічне акціонерне товариство 
«Дашуківські бентоніти» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00223941
3. Місцезнаходження: 19330 с. Дашуківка, р-н. Лисянський,  

обл. Черкаська, -
4. Міжміський код, телефон та факс: 04749 6-23-30, 04749 6-23-30
5. Електронна поштова адреса: dashbent@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рiшення Наглядової Ради (Протокол засiдання №01-17 вiд 

07.12.2017 р.) звiльнено Голову правлiння Фріндта Юрія Людвіговича 

(паспорт, серiя ВО №437061 виданий Ужгородським МВ УМВС України 
в Закарпатськiй обл. вiд 14.03.1998 р., який влодiє часткою в статутно-
му капiталi товариства 0,0028. На посадi перебував з 19.03.2010 р. 

Всi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають.

Рiшення Наглядової Ради (Протокол засiдання №01-17 вiд 
07.12.2017 р.) призначено Голову правлiння Пустільнік Валентину 
Олексіївну (паспорт, серiя НЕ №236624 виданий Лисянським РВ УМВС 
України в Черкаській обл. вiд 22.10.2002 р.), яка не влодiє часткою в 
статутному капiталi товариства. 

Посада яку обiймала особа: головний бухгалтер ПАТ «Дашукiвськi 
бентонiти» з 20.08.2003 р. Термiн перебування на посадi не встановлю-
вався. .

Всi посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають.

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

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

Голова правління  пустільнік в.о.
08.12.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
 «даШУКІвСЬКІ БентонІти» 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС» 8
2. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 27
3. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 12
4. ПАТ БТА БАНК 7
5. ПАТ ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ 13
6. ПАТ ВЕСКО 11
7. ПАТ ВЕСКО 18
8. ПАТ ВЕСКО 20
9. ПАТ ВЕСКО 21

10. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 28
11. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 10
12. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 13
13. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 11
14. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 19
15. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 20
16. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 27
17. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 8
18. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 11
19. ПАТ ЖОРНИЩЕ 15
20. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 10
21. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ ЛАДА 14
22. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»

15

23. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 9
24. ПАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА АПТЕКА №5 17
25. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
12

26. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 13
27. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 8
28. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М.МУКАЧЕВО 15
29. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 23
30. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРОМЕХАНІЧНИХ 

ПЕРЕДАЧ
21

31. ПАТ МАРФІН БАНК 14
32. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 19
33. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 27
34. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 27
35. ПРАТ ОХОЧЕ 13
36. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ
20

37. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 16
38. АТ УКРСИББАНК 13
39. ПАТ УКРСОЦБАНК 7
40. ПАТ УКРСОЦБАНК 11
41. ПАТ УКРСОЦБАНК 12
42. ПАТ УКРСОЦБАНК 22
43. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 6


