
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проектів рішень 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до 

Правил розгляду справ про порушення вимог 
законодавства на ринку цінних паперів та 

застосування санкцій» та «Про внесення змін 
до Правил розгляду справ про порушення 
вимог законодавства щодо запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму чи фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення та 
застосування санкцій»

Проекти рішень Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Про внесення змін 
до Правил розгляду справ про порушення вимог законо-
давства на ринку цінних паперів та застосування санк-
цій» та «Про внесення змін до Правил розгляду справ 
про порушення вимог законодавства щодо запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фі-
нансуванню розповсюдження зброї масового знищення 
та застосування санкцій» (далі – Проекти) розроблені 
відповідно до пунктів 10 та 15 статті 7 та пункту 142 час-
тини другої статті 7 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приве-

дення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність 
до Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо використання печаток юри-
дичними особами та фізичними особами – підприємця-
ми» від 23.03.2017 р. № 1982-VII, а також з метою 
врахування Рішень НКЦПФР, затверджених Протоколом 
від 01.06.2017 р. № 37 «Щодо припинення (реорганізації) 
Центрального територіального департаменту НКЦПФР 
шляхом приєднання до НКЦПФР», «Щодо припинення 
(реорганізації) Західного територіального управління 
НКЦПФР в результаті реорганізації шляхом приєднання 
до НКЦПФР», «Щодо припинення (реорганізації) Східно-
го територіального управління НКЦПФР шляхом приєд-
нання до НКЦПФР», «Щодо припинення (реорганізації) 
Південно-Українського територіального управління 
НКЦПФР шляхом приєднання до НКЦПФР».

Так, Проектами пропонується внесення змін до 
нормативно-правових актів НКЦПФР, які регламентують 
розгляд справ про порушення вимог законодавства на 
ринку цінних паперів та застосування санкцій, розгляду 
справ про порушення вимог законодавства щодо запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення та застосування санкцій.

Серед іншого, змінами передбачено наступне:
- Термін «гербова печатка» у контексті скріплення По-

станов у справах про правопорушення на ринку цінних 
паперів щодо юридичних осіб, Постанов у справах про 
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адміністративні правопорушення, Розпоряджень про 
усунення порушень законодавства про цінні папери, По-
станов за справами про правопорушення щодо юридич-
них осіб та Вимог стосовно усунення порушень законо-
давства щодо запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення замінено терміном 
«печатка»;

- Слова «та печатку юридичної особи (за наявності)» у 
контексті реквізитів, що об’язково мають міститися у 
Скарзі на постанову про накладення санкції за правопо-
рушення на ринку цінних паперів, виключені як такі, що 
суперечать Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо використання печа-
ток юридичними особами та фізичними особами – під-
приємцями» від 23.04.2017 р. № 1982-VIII.

Пропозиції та зауваження до Проектів можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент правозастосування) та на електронну 
адресу: liudmyla.shpotak@nssmc.gov.ua. 

Проекти та аналіз регуляторного впливу Проектів 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://
www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить один місяць з дня, наступного за днем опри-
люднення Проекту. 

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, від-
повідно до пункту 2 розділу V Положення про порядок 
припинення корпоративного інвестиційного фонду, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за № 2133/24665 (із змінами), та наданих 
документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ЮНІТІ», 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, будинок 
28 Д, ідентифікаційний код юридичної особи: 38408375, 
реєстраційний код за Реєстром: 13300147, на виклю-
чення відомостей про корпоративний інвестиційний 
фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спіль-
ного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано 
реєстрацію регламенту ПУБЛІЧНОГО аКцІОНЕрНО-
ГО ТОВариСТВа «ЗаКриТий НЕДиВЕрСифІКОВа-
Ний ВЕНЧУрНий КОрПОраТиВНий ІНВЕСТицІй-
Ний фОНД «ЮНІТІ», зареєстрованого 29.12.2012 
року. Анульовано свідоцтво про внесення відомостей 
про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІТІ» до Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного 
інвестування від 29.12.2012 року №  00147, що вида-
не Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку – розпорядження № 0303-ІС від 05 липня 
2017 року.

06.07.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфр обов’язкове.

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 емі-
тента

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «НОВОТрОЇцЬКЕ 
рУДОУПраВЛIННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191810
3. Місцезнаходження 85732, смт. Новотроїцьке, Волноваського ра-

йону Донецької областi, вул. Радянська, 85
4. Міжміський код, телефон 
та факс

06244 46383 06244 46383

5. Електронна поштова 
адреса

office@ntru.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Повноваження члена Правлiння Онищенка Сергiя Анатолiйовича (паспорт: 

серiя СА номер 189537 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй 
областi 11.06.1996 р.) припинено 21.06.2017 р. (дата вчинення дiї 04.07.2017). 

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 26.03.2015 р. по 21.06.2017 (останнiй день повноважень). Рiшення прий нято 
Наглядовою радою Товариства (протокол № 137 вiд 30.06.2017 р.)

Тимчасово виконуючий обов’язки члена Правлiння Цимарман Євгенiй 
Вiталiйович (паспорт: серiя ВТ номер 210165 виданий Дрiжкiвським МВ ГУ 
ДМС України в Донецькiй областi 09.09.2016 р.) обраний 30.06.2017 р. (дата 
вчинення дiї 04.07.2017 р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вважати повноваження Цiмармана Євгенiя Вiталiйовича в якостi тим-
часово виконуючого обов’язки члена Правлiння Товариства такими, що 
набирають чинностi з 22.06.2017 р. Cтрок, на який обрано особу - до мо-
менту обрання нового складу Правлiння Товариства на загальних зборах 
акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
Генеральний директор ПАТ «Веско». Рiшення прийнято Наглядовою радою 
Товариства (протокол № 137 вiд 30.06.2017 р.)

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Хохотва Михайло Володимирович
Тимчасово виконуючий 
обов’язки Члена Правлiння 
- виконуючий обов’язки Го-
лови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.
05.07.2017

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «ТрЕСТ 
«КиЇВЕЛЕКТрОМОНТаж»

2. Код за ЄДРПОУ 04012750
3. Місцезнаходження 01033, Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 2271244 044 2271244

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

http://04012750.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-

чину – 30.06.2017року. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Наглядова рада ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Предмет правочину – 
договiр iпотеки. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 
7262 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 33509 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 21,7%.

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 Черниш Павло Миколайович 

(ініціали та призвіще керівника)
Голова правлiння - 
керуючий

(підпис) 30.06.2017 року

М.П.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«МІжНарОДНий МЕДІа цЕНТр – СТБ»

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 ПРИВАТНОЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ 
МЕДІА ЦЕНТР – СТБ»

2. Код за ЄДРПОУ 20044726
3. Місцезнаходження 03113, м. Київ,  

вул. Івана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044-501-98-98 
5. Електронна поштова адреса maksymchuk.a@stb.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.stb.ua/ua/company/
juridical/

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

ІІ. Текст повідомлення
Загальнi збори Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«МIЖНАРОДНИЙ МЕДIА ЦЕНТР – СТБ» (надалi - Товариство) 04.07.2017р. 
прийняли рiшення про обрання Головою комiсiї з припинення (перетворен-
ня) Товариства Бородянського Володимира Володимировича для виконан-
ня встановлених чинним законодавством України обов’язкiв у зв’язку iз 
припиненням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIЖНАРОДНИЙ МЕДIА ЦЕНТР – СТБ» шляхом реорганiзацiї (перетво-
рення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕЛЕ-
КАНАЛ СТБ» до моменту завершення процедури припинення емiтента в 
результатi перетворення, на пiдставi Протоколу Загальних зборiв Акцiонерiв 
Товариства №04/07/17 вiд 04.07.2017р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою в статутному капiталi (акцiями) Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: генеральний 
директор ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДIА», директор ТОВ «ХМАРОЧОС МЕДIА», 
директор ТОВ «СТБ РЕНТАЛ», директор ТОВ «ОПР».

Загальнi збори Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«МIЖНАРОДНИЙ МЕДIА ЦЕНТР – СТБ» (надалi – Товариство) 04.07.2017р. 
прийняли рiшення про обрання Членом комiсiї з припинення (перетворен-
ня) Товариства Клишавчука Олександра Миколайовича для виконання 
встановлених чинним законодавством України обов’язкiв у зв’язку iз при-
пиненням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ 
МЕДIА ЦЕНТР – СТБ» шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» до мо-
менту завершення процедури припинення емiтента в результатi перетво-
рення, на пiдставi Протоколу Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства 
№04/07/17 вiд 04.07.2017р. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Часткою в статутному капiталi (акцiями) Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi обiймав протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: технiчний директор ТОВ «Стар-
лайт Медiа».

Загальнi збори Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«МIЖНАРОДНИЙ МЕДIА ЦЕНТР – СТБ» (надалi – Товариство) 04.07.2017р. 
прийняли рiшення про обрання Членом комiсiї з припинення (перетворен-
ня) Товариства Максимчука Анатолiя Олександровича для виконання 
встановлених чинним законодавством України обов’язкiв у зв’язку iз при-
пиненням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ 
МЕДIА ЦЕНТР – СТБ» шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» до мо-
менту завершення процедури припинення емiтента в результатi перетво-
рення, на пiдставi Протоколу Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства 
№04/07/17 вiд 04.07.2017р. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Часткою в статутному капiталi (акцiями) Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi обiймав протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: директор юридичного депар-
таменту Приватного акцiонерного товариства «МIЖНАРОДНИЙ МЕДIА 
ЦЕНТР - СТБ», директор ТОВ «ВАВЕРКА ПРОДАКШН», директор ТОВ «3П», 
заступник директора з правових та регуляторних питань ТОВ «Старлайт 
Медiа», заступник генерального директора ТОВ «Старлайт Медiа».

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

_________  
(підпис)

В.В. Бородянський 
(ініціали та прізвище керівника)

Голова Правління М.П. 05.07.2017  
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «СарНиНафТОПрОДУКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 22558903
3. Місцезнаходження: 34500 Рівненська обл., Сарненський р-н., м. Сар-

ни, Д. Галицького, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: 03633-3-36-70 , 03633-3-36-73
5. Електронна поштова адреса: snp1@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: sarnunaftoprodukt.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Наглядовою радою Товариства 06.07.2017 р. прийнято рішення про 
надання згоди Правлінню Товариства на вчинення значного правочину, а 
саме: правочину щодо продажу частки, що належить Товариству в Статут-
ному капіталі ТОВ «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН».

Предмет правочину - частка, що належить Товариству в Статутному 
капіталі ТОВ «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН».

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства, - 165,514 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 892,6 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності - 18,5429 %.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах та кількості голосуючих 
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не надається, 
тому що рішення приймалось Наглядовою радою Товариства.

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  Берденко В.М. 06.07.2017
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До уваги акціонерів ПраТ «агротехнологія»!
Акціонер, який володіє 92,001208 відсотками простих іменних акцій 

Приватного акціонерного товариства «Агротехнологія» (код ЄДРПОУ 
– 01034900, місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Огородня, 3, далі - Товариство), повідомляє про скликання по-
зачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 07 серпня 2017 року об 11.00 год. за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Огородня, 3, кімната 1.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних збо-

рів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу за-

свідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних 
зборах акціонерів.

4. Звіт Директора Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора 
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за результатами 2015-2016 років.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Това-
риства за 2015-2016 роки.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства за 2015-2016 роки.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новій редакції.

9. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень 
Товариства.

10. Припинення повноважень Директора Товариства.
11. Обрання Директора Товариства.
12. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з 

Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання трудового контр-

акту з Директором Товариства.
13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що уклада-

тиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договору з Ревізором Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
http://01034900.infosite.com.ua.

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства 
відбудеться 07 серпня 2017 року з 10.00 до 10.45 за місцем прове-
дення позачергових загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 01 серпня 
2017 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 
при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повнова-
ження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у 
робочі дні робочі години за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Огородня, 3, кімната 1, а у день проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Ревізор 
Товариства Горошко Ірина Юріївна.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адре-
сою: 08300, Київська обл., с. Іванковичі, вул. Садова, 54.

Довідки за телефоном: (04595) 7-14-40.
Акціонер, який володіє 92,001208 
відсотками простих іменних акцій Товариства             Песляк В.П.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«аГрОТЕхНОЛОГІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ЕНЕрГОПОСТаЧаЛЬНа КОМПаНІЯ 
ОДЕСаОБЛЕНЕрГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00131713
3. Місцезнаходження: 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 705 20 56; (048) 705 20 79
5. Електронна поштова адреса: kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.odessa.ua
7. Вид особливої інформації: факт делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі
II. Текст повідомлення 

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» повідомляє, що згідно Протоколу №89 За-
сідання Правління ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа» від 
04.07.2017р., було ухвалено: «Виключити облігації відсоткові іменні серії А 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131713) з біржового реєстру 

(другого рівня лістингу) на підставі Розпорядження Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №14-КФ-ЗО-О від 23.06.2017року».

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №425/2/08, видане 
19.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
- облігації відсоткові іменні серії А ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 
00131713), дата реєстрації 24.04.2008р., в кількості 500 000 шт., загальною 
номінальною вартістю 500 000 000 грн., бездокументарного типу існування, 
що становить 100% від загальної кількості відсоткових іменних облігацій.

Таким чином, з 04.07.2017р. облігації відсоткові іменні серії А 
ПАТ «ОДЕСА ОБЛЕНЕРГО» виключені з другого рівня лістингу (делістинг).

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 Ніверчук О.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 04.07.2017

(дата) 

рІЧНа ІНфОрМацІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ЛУКОр», 
31256759, вул. Промислова, , буд. 4, місто 
Калуш, Iвано-Франкiвська область, 77306, 
Україна, (03472) 7-31-06

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

05.07.2017

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.lukor.com.ua/info.shtml

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Зага ль-
ні відомості 1.Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцIО НЕ-
р НЕ ТОВариСТВО «МЕБЛЕВа фаБриКа», 2.Ідентифіка-
ційний код ЄДРПОУ: 22797306, 3.Місцезнаходження емітента: 19622, 
Черкаська обл., Черкаський район, с.Свидiвок, вул.Героїв Небесної Сотнi,23, 
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0472) 30-81-14 5.Електронна 
поштова адреса емітента: 22797306@at24.com.ua 6.Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.mebel-fabrik.com.ua, 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну типу акціонерного товариства 2.Текст повідомлення: Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Мебле-
ва фабрика» (протокол № 1/17 вiд 25.04.2017р.). Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомо стей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 
06.07.2017р. Повне найменуван ня акцiонерного товариства до змiн: Публiчне 
акцiонерне товариство «Меблева фабрика». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiн: ПРИ ВАТ НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕБЛЕВА ФАБРИКА». 3. Підпис: Особа, вка зана нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно законодавства: Директор О.Г. Дядюша.
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Публічне акціонерне товариство «Київський науково-дослідний  
та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕрГОПрОЕКТ»

повідомляє про підсумки голосування на позачергових загальних 
зборах акціонерів, 

які відбулись 26 червня 2017 року
Голосування з питань порядку денного зборів бюлетенями.
1. Обрання лічильної комісії.
Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУ-

ВАЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість 
осіб

12 1 0 0 0

Кількість 
голосів

2 559 882 993 105 0 0 0

Частка, % 72,05 27,95 0 0 0

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі осіб, які входять 
до складу тимчасової лічильної комісії, а саме: голова комісії – Семе-
нюк М.Д., члени комісії – Байбузенко Г.А., Ковальчук Є.П.

2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИ-
МАЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУ-

ВАЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість 
осіб

11 2 0 0 0

Кількість 
голосів

1 566 777 1 986 210 0 0 0

Частка, % 44,1 55,9 0 0 0

рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне – не 
прийнято.

3. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного Товари-
ства.

Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУ-

ВАЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість 
осіб

11 2 0 0 0

Кількість 
голосів

1 566 777 1 986 210 0 0 0

Частка, % 44,1 55,9 0 0 0

рішення про зміну найменування акціонерного Товариства – не 
прийнято.

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

Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУ-

ВАЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість 
осіб

11 2 0 0 0

Кількість 
голосів

1 566 777 1 986 210 0 0 0

Частка, % 44,1 55,9 0 0 0

рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції – не прийнято.

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУ-

ВАЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість 
осіб

11 2 0 0 0

Кількість 
голосів

1 566 777 1 986 210 0 0 0

Частка, % 44,1 55,9 0 0 0

рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства – не 
прийнято.

6. Припинення повноважень лічильної комісії.
Результати голосування:

ВИБІР ЗА ПРОТИ УТРИМА-
ЛИСЬ

НЕ 
ГОЛОСУ-

ВАЛИ

ЗА НЕДІЙ-
СНИМИ 

БЮЛЕТЕНЯ-
МИ

Кількість осіб 12 1 0 0 0
Кількість 
голосів

2 559 882 993 105 0 0 0

Частка, % 72,05 27,95 0 0 0

Прийнято рішення: Припинити повноваження лічильної комісії.
Правління ПАТ КІЕП

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «КиЇВСЬКий НаУКОВО-ДОСЛІДНий  
Та ПрОЕКТНО-КОНСТрУКТОрСЬКий ІНСТиТУТ «ЕНЕрГОПрОЕКТ»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПаТ «аЛЬПарІ БаНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 38377143
3. Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-73-70 
5. Електронна поштова адреса: o.sereduk@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bankalpari.com/zvitnist/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі Това-
риство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тара-
сівська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформації емітента - 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
N 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними остан-

ньої річної 
фінансової 

звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або 

послуг, що є предметом 
правочину, до вартості 

активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1 2 3 4 5 
1 06.07.2017 15000 129593 11,5747
Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину: 06.07.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спосте-
режна рада; Предмет правочину: непоновлювальна відклична кредитна лінія; 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 15000 тис. грн; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 129593 тис. грн; Співвідношен-
ня ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 11,5747%; Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, 
якщо рішення приймається загальними зборами): 0;

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: відповідно до п.11.4.14.27 Статуту Банку прийняття рішень про 
вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, 
що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів за 
даними останньої фінансової звітності, відноситься до компетенції Спосте-
режної ради.

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

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

2.
В. о. Голови Правління Д. Ю. Бабич

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 06.07.2017

(дата) 
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Шановний акціонер!
ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  

«ТОрГОВО-ВирОБНиЧЕ ПІДПриЄМСТВО «ПОЗНЯКи»  
(надалі – Товариство)

інформує про проведення відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України 
«Про акціонерні товариства»

позачергових загальних зборів акціонерів  
(надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 28 липня 2017 року з 10 години 00 годин 
до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 липня 2017 року об 
11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068, м. 
Київ, вул. ревуцького, буд. 12/1, актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцько-
го, буд. 12/1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 24 липня 2017 року.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери 
Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного 
цих позачергових Загальних зборів Товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новій редакції.
5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
6. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного това-
риства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про 
Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Правління Приватно-
го акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЗНЯКИ», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонер-
ного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯ-
КИ».

7. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 
значного правочину.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 у відділі бухгалтерії, 
кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів 
- також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства – Легуша 
Тетяна Олексіївна.

адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного - www.pozniaky.com.ua

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (067) 467-34-91, (044) 564-59-10.

Шановні акціонери 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депо-

зитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні 
на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 24 лип-
ня 2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на об-
слуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«ТОрГОВО-ВирОБНиЧЕ ПІДПриЄМСТВО «ПОЗНЯКи»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-
ВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381516.
Місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вок-
зальна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 056-405-37-23. Електронна
поштова адреса: khk1@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00381516.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, назва уповноваженого органу -
05.07.2017 року, Загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із
зазначенням їх характеру: зміни до Договорів поруки, застави, іпотечних до-
говорів, які укладені, в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ
"КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) між Товариством та ПАТ "СБЕР-
БАНК", за Договорами про відкриття кредитних ліній №5-В/13/42/Кл-КБ від

"26" квітня 2013 року, №12-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року, №13-
В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року,  у зв'язку із зміною умов кредиту-
вання ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" в ПАТ "СБЕРБАНК", таким чином, щоб: гра-
ничний сукупний ліміт кредитування за всіма кредитними договорами, в за-
безпечення виконання яких надані майно в заставу/іпотеку та поруку, не пе-
ревищував 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.; максимальний  строк кре-
дитування становив не більше ніж на 10 (десять) років; мінімальна процен-
тна ставка становила не більше ніж 24 (двадцять чотири) п.п.; максималь-
на процентна ставка становила не більше 80%. Гранична сукупність вар-
тості правочинів: 1 000 000 000 грн. Вартість активів емітента за даними ос-
танньої річної фінансової звітності 12 034 000 грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
8309,79%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували
"за": 12 402 869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ №1"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-
ВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381516.
Місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вок-
зальна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 056-405-37-23. Електронна
поштова адреса: khk1@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00381516.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення

значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в заста-
ву власні основні засоби, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривій Ріг, вул. Сиволапа, 47, Заставодержателю - ПАТ "СБЕР-
БАНК" згідно договору застави №2 від 26.04.2013 року та всі договори про
внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках.  Ринкова вартість
майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 514 523,54
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 4,271%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402 869; що проголо-
сували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в іпотеку
комплекс будівель та споруд, які знаходяться за адресою: Дніпропетровс-
ька обл., м. Кривій Ріг, вул. Сиволапа, 47, Заставодержателю - ПАТ
"СБЕРБАНК" згідно іпотечного договору, посвідченого приватним нотарі-
усом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської об-
ласті Рисіною С.В. 26.04.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за №799 та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину 2 319 071,65 грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
19,271%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували
"за": 12 402 869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в заста-
ву власні основні засоби, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривій Ріг, вул. Вокзальна, 1 та вул.Демиденка,1, Заставодержа-
телю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно договору застави №5 від 27.08.2012 року
та всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину 553 765 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4,602%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402 869;
що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення

значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в іпотеку
комплекс будівель та споруд, які знаходяться за адресою: Дніпропетровс-
ька обл., м. Кривій Ріг, вул. Вокзальна, 1 та вул.Демиденка,1, Заставодер-
жателю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно іпотечного договору, посвідченого при-
ватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпро-
петровської області Рисіною С.В. 27.08.2012 року, зареєстрованого в ре-
єстрі за №2257 та всі договори про внесення змін до нього, укладені в
2012-2016 роках.  Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що
є предметом правочину 4 419 653,05 грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношен-
ня до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 36,726%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503
604; що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12 402 869; що про-
голосували "за": 12 402 869; що проголосували "проти" прийняття рішен-
ня: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство виступає пору-
чителем перед Кредитором - ПАТ "СБЕРБАНК" на повний розмір зо-
бов'язань Позичальника згідно договору поруки №3 від 04.03.2015 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну 10 368 328,72 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 86,159%.
Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12
402 869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство виступає пору-
чителем перед Кредитором - ПАТ "СБЕРБАНК" на повний розмір зо-
бов'язань Позичальника згідно договору поруки №3 від 04.03.2015 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну 3 662 071,30 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 30,431%. За-
гальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402
869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство виступає пору-
чителем перед Кредитором - ПАТ "СБЕРБАНК" на повний розмір зо-
бов'язань Позичальника згідно договору поруки №3 від 04.03.2015 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну 4 746 812,96грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 39,445%. За-
гальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402
869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

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

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ТЕЛЕВІЗІйНий ЗаВОД «СЛаВУТиЧ» 

(надалі по тексту Товариство), місцезнаходження: 02099, місто Київ, 
вулиця Бориспільська, 9, повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 серпня 2017 року об 11.00 
годині за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, 9 (корпус 4-а,  
3-й поверх, зала засідань). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде 
здійснюватись в день проведення загальних зборів за адресою їх прове-
дення з 10.00 години до 10.50 години. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 07 серпня 
2017 року. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціо-
нера необхідно мати довіреність на представлення інтересів акціонера та 
документ, що посвідчує особу представника.
Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1.Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Телевізійний завод «СЛАВУТИЧ».

2. Звіт комісії з перетворення Публічного акціонерного товариства «Те-
левізійний завод «СЛАВУТИЧ». Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.

3.Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товари-
ства «Телевізійний завод «СЛАВУТИЧ» та надання повноважень на його 
підписання.

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства та 
матеріали до них будуть розміщені на сайті Товариства в мережі Інтернет 
- http://tzslavutich.com.ua/

Пропозиції від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного позачергових загальних зборів акціонерів приймаються Головою 
комісії з перетворення Вашкевичем Ю.С. за місцезнаходженням Товариства 
в робочі дні з 10.00 до 14.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами до проекту порядку денного 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства буде здійснюватись, 
починаючи з 11 липня 2017 року в робочі дні з 10.00 до 14.00 за адресою: 
м. Київ, вулиця Бориспільська, 9, корпус 4-а, 3 поверх, приймальна.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами 
стосовно проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціоне-
рів є Голова комісії з перетворення Товариства Вашкевич Юрій Сергійович, 
телефон 044-331-42-58.

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЧОрНОБайаГрОхIМ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

«Чорнобайагрохiм»
2. Код за ЄДРПОУ 05491669
3. Місцезнаходження 19900, Черкаська обл. Чорнобаївський р-н, 

смт. Чорнобай, вул. Золотоніська, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0472549999, 0472549999
5. Електронна поштова адреса em05491669@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em05491669.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням наглядової ради вiд 04.07.2017 р. звiльнено за власним ба-
жанням з посади генерального директора Чепурного Валерiя Архиповича. 
Термiн протягом якого перебував на посадi з квiтня 2015 р. Володiє часткою 
у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлю-
дення паспортних даних. Рiшенням наглядової ради вiд 04.07.2017 р. 
призначено на посаду генерального директора Полiщука Iгора Леонiдовича. 
Посади, якi обiймала посадова особа: завiдувач сектору митного аудиту 
ДФС у Черкаськiй областi. приватний пiдприємець. Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлю-
дення паспортних даних.

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

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

Генеральний директор Полiщук Iгор Леонiдович
 05.07.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-
ВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381516.
Місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вок-
зальна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 056-405-37-23. Електронна
поштова адреса: khk1@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00381516.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.

Текст повідомлення: Дата прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, назва уповноваженого органу -
05.07.2017 року, Загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із
зазначенням їх характеру: зміни до Договорів поруки, застави, іпотечних до-
говорів, які укладені, в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ
"КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) між Товариством та ПАТ "СБЕР-
БАНК", за Договорами про відкриття кредитних ліній №5-В/13/42/Кл-КБ від

"26" квітня 2013 року, №12-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року, №13-
В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року,  у зв'язку із зміною умов кредиту-
вання ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" в ПАТ "СБЕРБАНК", таким чином, щоб: гра-
ничний сукупний ліміт кредитування за всіма кредитними договорами, в за-
безпечення виконання яких надані майно в заставу/іпотеку та поруку, не пе-
ревищував 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.; максимальний  строк кре-
дитування становив не більше ніж на 10 (десять) років; мінімальна процен-
тна ставка становила не більше ніж 24 (двадцять чотири) п.п.; максималь-
на процентна ставка становила не більше 80%. Гранична сукупність вар-
тості правочинів: 1 000 000 000 грн. Вартість активів емітента за даними ос-
танньої річної фінансової звітності 12 034 000 грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
8309,79%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували
"за": 12 402 869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ №1"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-
ВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381516.
Місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вок-
зальна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 056-405-37-23. Електронна
поштова адреса: khk1@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00381516.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення

значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в заста-
ву власні основні засоби, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривій Ріг, вул. Сиволапа, 47, Заставодержателю - ПАТ "СБЕР-
БАНК" згідно договору застави №2 від 26.04.2013 року та всі договори про
внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках.  Ринкова вартість
майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину 514 523,54
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 4,271%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402 869; що проголо-
сували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в іпотеку
комплекс будівель та споруд, які знаходяться за адресою: Дніпропетровс-
ька обл., м. Кривій Ріг, вул. Сиволапа, 47, Заставодержателю - ПАТ
"СБЕРБАНК" згідно іпотечного договору, посвідченого приватним нотарі-
усом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської об-
ласті Рисіною С.В. 26.04.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за №799 та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину 2 319 071,65 грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
19,271%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували
"за": 12 402 869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в заста-
ву власні основні засоби, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривій Ріг, вул. Вокзальна, 1 та вул.Демиденка,1, Заставодержа-
телю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно договору застави №5 від 27.08.2012 року
та всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину 553 765 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4,602%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402 869;
що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення

значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство надає в іпотеку
комплекс будівель та споруд, які знаходяться за адресою: Дніпропетровс-
ька обл., м. Кривій Ріг, вул. Вокзальна, 1 та вул.Демиденка,1, Заставодер-
жателю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно іпотечного договору, посвідченого при-
ватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпро-
петровської області Рисіною С.В. 27.08.2012 року, зареєстрованого в ре-
єстрі за №2257 та всі договори про внесення змін до нього, укладені в
2012-2016 роках.  Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що
є предметом правочину 4 419 653,05 грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношен-
ня до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 36,726%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503
604; що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12 402 869; що про-
голосували "за": 12 402 869; що проголосували "проти" прийняття рішен-
ня: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство виступає пору-
чителем перед Кредитором - ПАТ "СБЕРБАНК" на повний розмір зо-
бов'язань Позичальника згідно договору поруки №3 від 04.03.2015 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну 10 368 328,72 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 86,159%.
Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12
402 869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство виступає пору-
чителем перед Кредитором - ПАТ "СБЕРБАНК" на повний розмір зо-
бов'язань Позичальника згідно договору поруки №3 від 04.03.2015 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну 3 662 071,30 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 30,431%. За-
гальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402
869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В за-
безпечення кредитування ПАТ "Криворіжхліб" Товариство виступає пору-
чителем перед Кредитором - ПАТ "СБЕРБАНК" на повний розмір зо-
бов'язань Позичальника згідно договору поруки №3 від 04.03.2015 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2015-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну 4 746 812,96грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 12 034 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 39,445%. За-
гальна кількість голосуючих акцій, всього: 15 503 604; що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 12 402 869; що проголосували "за": 12 402
869; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Директор Царенко Павло Петрович.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-
ВОРІЖХЛІБ". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381522. Місцезнаходження:
50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1. Міжміський
код, телефон та факс: 056-466-10-45. Електронна поштова адреса:
krh@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 00381516.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 26.04.2017 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укла-
дені в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА
МАСЛОСИРБАЗА" (код ЄДРПОУ 00447729) між Товариством та ПАТ
"СБЕРБАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №10-В/13/42/КЛ-

КБ від 20 червня 2013 року, у зв'язку із зміною умов кредитування, таким
чином, щоб: граничний сукупний ліміт кредитування за всіма кредитними
договорами, в забезпечення виконання яких надані майно в заставу/іпоте-
ку та поруку, не перевищував 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.; макси-
мальний  строк кредитування становив не більше ніж на 10 (десять) років;
мінімальна процентна ставка становила не більше ніж 24 (двадцять чоти-
ри) п.п.; максимальна процентна ставка становила не більше 80%. Гранич-
на сукупність вартості правочинів: 1 000 000 000 грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 113 935 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 877,69%. Загальна кількість голосуючих акцій,
всього: 11 031 534; що зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 928
375; що проголосували "за": 9 928 375; що проголосували "проти" прий-
няття рішення: 0.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ"

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "КРИ-
ВОРІЖХЛІБ". Код за ЄДРПОУ емітента: 00381522. Місцезнаходження:
50051, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1. Міжміський
код, телефон та факс: 056-466-10-45. Електронна поштова адреса:
krh@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 00381516.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення

значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: Банк-
Позичальник ПАТ "СБЕРБАНК" надає Товариству кредит у вигляді кредит-
ної лінії, за користування якою Товариство сплачує відсотки згідно догово-
ру про відкриття кредитної лінії №5-В/13/42/Кл-КБ від 26.04.2013 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2014-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну 10 368 328,72 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 113 935 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9,1%. Загальна
кількість голосуючих акцій, всього: 11 031 534; що зареєстровані для учас-
ті у загальних зборах: 9 928 375; що проголосували "за": 9 928 375; що про-
голосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В забез-
печення кредитування Товариство надає в заставу основні засоби, які зна-
ходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривій Ріг, вул. Георга От-
са, 6, Заставодержателю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно договору застави №1
від 26.04.2013 року та всі договори про внесення змін до нього, укладені в
2015-2016 роках. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину 2 433 031 грн. Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності 113 935 000 грн. Її співвідношення до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
2,135%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 11 031 534; що заре-
єстровані для участі у загальних зборах: 9 928 375; що проголосували "за":
9 928 375; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В забез-
печення кредитування Товариство надає в іпотеку комплекс будівель та
споруд, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривій Ріг,
вул. Георга Отса, 6, Заставодержателю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно іпотечно-
го договору, посвідченого приватним нотаріусом Криворізького міського но-
таріального округу Дніпропетровської області Рисіною С.В. 26.04.2013 ро-
ку, зареєстрованого в реєстрі за №801 та всі договори про внесення змін
до нього, укладені в 2015-2016 роках. Ринкова вартість майна або послуг
чи сума коштів, що є предметом правочину 10 577 285,31 грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 113 935 000
грн. Її співвідношення до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 9,284%. Загальна кількість голосуючих акцій,
всього: 11 031 534; що зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 928
375; що проголосували "за": 9 928 375; що проголосували "проти" прий-
няття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: Банк-
Позичальник ПАТ "СБЕРБАНК" надає Товариству кредит у вигляді кредит-
ної лінії, за користування якою Товариство сплачує відсотки згідно догово-
ру про відкриття кредитної лінії №12-В/12/42/КЛ-КБ від 27.08.2012 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2012-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну - 3 662 071,30 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності 113 935 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3,214%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій, всього: 11 031 534; що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 9 928 375; що проголосували "за": 9 928 375; що
проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: Банк-
Позичальник ПАТ "СБЕРБАНК" надає Товариству кредит у вигляді кредит-
ної лінії, за користування якою Товариство сплачує відсотки згідно догово-
ру про відкриття кредитної лінії №13-В/12/42/КЛ-КБ від 27.08.2012 року та
всі договори про внесення змін до нього, укладені в 2012-2016 роках. Рин-
кова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочи-
ну - 4 746 812,96 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності 113 935 000 грн. Її співвідношення до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4,166%. Загаль-
на кількість голосуючих акцій, всього: 11 031 534; що зареєстровані для
участі у загальних зборах: 9 928 375; що проголосували "за": 9 928 375; що
проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В забез-
печення кредитування Товариство надає в заставу основні засоби, які зна-
ходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривій Ріг, вул. Щепкіна,
1б, Заставодержателю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно договору застави №3 від
27.08.2012 року та всі договори про внесення змін до нього, укладені в
2015-2016 роках. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину 580 726 грн. Вартість активів емітента за даними ос-
танньої річної фінансової звітності 113 935 000 грн. Її співвідношення до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
0,51%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 11 031 534; що зареєс-
тровані для участі у загальних зборах: 9 928 375; що проголосували "за": 9
928 375; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В забез-
печення кредитування Товариство надає в іпотеку комплекс будівель та спо-
руд, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривій Ріг, вул.
Щепкіна, 1б, Заставодержателю - ПАТ "СБЕРБАНК" згідно іпотечного дого-
вору, посвідченого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріаль-
ного округу Дніпропетровської області Рисіною С.В. 27.08.2012 року, зареєс-
трованого в реєстрі за №2260 та всі договори про внесення змін до нього,
укладені в 2015-2016 роках. Ринкова вартість майна або послуг чи сума кош-
тів, що є предметом правочину 4 571 811,45 грн. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності 113 935 000 грн. Її співвідно-
шення до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 4,012%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 11 031 534;
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 928 375; що проголосува-
ли "за": 9 928 375; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

05 липня 2017р. Загальні збори акціонерів надали згоду на вчинення
значного правочину. Істотні умови правочину: Предмет правочину: В забез-
печення кредитування ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза" Товариство
виступає поручителем перед Кредитором - ПАТ "СБЕРБАНК" на повний
розмір зобов'язань Позичальника згідно договору поруки №3 від
18.11.2014 року та всі договори про внесення змін до нього, укладені в
2015-2016 роках. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є
предметом правочину 38 710 131,99 грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності 113 935 000 грн. Її співвідношен-
ня до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 33,976%. Загальна кількість голосуючих акцій, всього: 11 031 534; що
зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 928 375; що проголосували
"за": 9 928 375; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Директор Малашенко Сергій Федорович.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "НАСОСМАШ"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "НАСОСМАШ". Код за ЄДРПОУ: 24712455. Місцезнаходження: 25006,
м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська, 94. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-22-37-08. Електронна поштова адреса: nasosmash@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 24712455.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 05.07.2017 року
згідно заяви про звільнення за власним бажанням припинено повноважен-

ня з 07.08.2017 року: Виконуючий обов'язки Генерального директора Зма-
женко Сергій Васильович (згоди на оприлюднення паспортних даних не
надано); розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебував з 11.11.2016 р. Об-
рано з 08.08.2017 року: Генеральний директор Савченко Дмитро Валенти-
нович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано); розмір паке-
та акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор ТОВ
"Інвесткомплект". На посаду обраний на 1 рік. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки Генерального директо-
ра Змаженко Сергій Васильович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУ-
ВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928
3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року з посади Го-
ловного бухгалтера з 03 липня 2017 року звiльнена за власним бажанням,
в зв'язку з виходом на пенсiю, Науменко Алла Дмитрiвна (паспорт серiя АК
№029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у

Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтен-
та, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiй-
мала посаду з 02 сiчня 1997 року.

Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року на посаду
Головного бухгалтера з 04 липня 2017 року призначена Бугайцова Наталя
Валерiївна (паспорт серiя АК 371474 виданий 14 листопада 1998 року Нi-
копольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє
0,00006792244% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має,обрана на безстроковий термiн, по-
сади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ОГЗК", Заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ
"ОГЗК".

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 Шуваєв Сергiй Павлович 04.07.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ"

(код за ЄДРПОУ 01412420, місцезнаходження: 61066 м.Харків, 
пр-т Московський, 269)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
"18" серпня 2017 року о 10.00 за адресою: м.Харків, пр. Московський,
269, актова зала. Реєстрація учасників відбудеться з 09.00 до 09.55 у день
та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право учас-
ті в загальних зборах, складається станом на 14.08.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

покриття збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членів виконавчого органу.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
10 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії. 
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ( тис.грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, пр-т Московський, 269,
кабінет Голови Правління, відповідальна особа - Голова правління Нечепо-
ренко І.В.). В день проведення зборів ознайомитись з документами можли-
во за місцем проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на якій роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: bgs.kh.ua/em/109-01412420.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та
ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

Телефон для довідок: (057) 392-31-05; 392-03-83

Найменування  показників
Період

Звітний
2016

Попередній
2015

Усього активів 1421 770
Основні засоби 252 338
Запаси 98 169
Сумарна дебіторська заборгованість 189 192
Грошові кошти їх еквіваленти 863 40
Нерозподілений прибуток 1146 277
Власний капітал 1272 403
Статутний капітал 67 67
Поточні зобов’язання 149 367
Чистий прибуток ( збиток) 869 -194
Середньорічна кількість акцій (шт) 1341410 1341410
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 21

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "НАСОСМАШ"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "НАСОСМАШ". Код за ЄДРПОУ: 24712455. Місцезнаходження: 25006,
м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська, 94. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-22-37-08. Електронна поштова адреса: nasosmash@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 24712455.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 05.07.2017 року
згідно заяви про звільнення за власним бажанням припинено повноважен-

ня з 07.08.2017 року: Виконуючий обов'язки Генерального директора Зма-
женко Сергій Васильович (згоди на оприлюднення паспортних даних не
надано); розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебував з 11.11.2016 р. Об-
рано з 08.08.2017 року: Генеральний директор Савченко Дмитро Валенти-
нович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано); розмір паке-
та акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор ТОВ
"Інвесткомплект". На посаду обраний на 1 рік. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки Генерального директо-
ра Змаженко Сергій Васильович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУ-
ВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00190928
3. Місцезнаходження: 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса: dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року з посади Го-
ловного бухгалтера з 03 липня 2017 року звiльнена за власним бажанням,
в зв'язку з виходом на пенсiю, Науменко Алла Дмитрiвна (паспорт серiя АК
№029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у

Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтен-
та, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiй-
мала посаду з 02 сiчня 1997 року.

Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року на посаду
Головного бухгалтера з 04 липня 2017 року призначена Бугайцова Наталя
Валерiївна (паспорт серiя АК 371474 виданий 14 листопада 1998 року Нi-
копольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє
0,00006792244% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має,обрана на безстроковий термiн, по-
сади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ОГЗК", Заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ
"ОГЗК".

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 Шуваєв Сергiй Павлович 04.07.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ"

(код за ЄДРПОУ 01412420, місцезнаходження: 61066 м.Харків, 
пр-т Московський, 269)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться
"18" серпня 2017 року о 10.00 за адресою: м.Харків, пр. Московський,
269, актова зала. Реєстрація учасників відбудеться з 09.00 до 09.55 у день
та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право учас-
ті в загальних зборах, складається станом на 14.08.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

покриття збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членів виконавчого органу.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
10 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії. 
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ( тис.грн.)

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, пр-т Московський, 269,
кабінет Голови Правління, відповідальна особа - Голова правління Нечепо-
ренко І.В.). В день проведення зборів ознайомитись з документами можли-
во за місцем проведення зборів. Адреса власної веб-сторінки, на якій роз-
міщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного: bgs.kh.ua/em/109-01412420.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та
ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУ-
ДУТЬ!

Телефон для довідок: (057) 392-31-05; 392-03-83

Найменування  показників
Період

Звітний
2016

Попередній
2015

Усього активів 1421 770
Основні засоби 252 338
Запаси 98 169
Сумарна дебіторська заборгованість 189 192
Грошові кошти їх еквіваленти 863 40
Нерозподілений прибуток 1146 277
Власний капітал 1272 403
Статутний капітал 67 67
Поточні зобов’язання 149 367
Чистий прибуток ( збиток) 869 -194
Середньорічна кількість акцій (шт) 1341410 1341410
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 21

Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «хОЛДиНГОВа КОМПаНІЯ «ЕКО-ДІМ»; 
Ідентифікаційний код за ЄДрПОУ емітента: 05393518; Місцезнаходжен-
ня емітента: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44; Номер телефону керів-
ника емітента: 0322249474; факс: 0322249288; Електронна поштова 
адреса: eko-dim@emitent.net.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: eko-
dim.ua; Вид інформації: Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Наглядовою радою ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (протокол 
№06/07/17 від 06.07.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - Товариство) право-
чину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є виготов-

лення та поставка дверей. Орієнтовна ринкова вартiсть майна, що є 
предметом правочину складає 1600000,00 (Один мільйон шістсот тисяч грн. 
00 коп.) гривень 00 коп. з ПДВ. Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 282273000,0 гривень. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 0,57%. 
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інфор-
мації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акці-
онерного товариства не застосовуються. 

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

Голова Правління  артемович І.В.
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річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ДНІПрОВСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ 
аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГІДрОСПЕцБУД», 04630494, 
07300, Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, Проммайдан-
чик, (04596) 5-49-86

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

07.07.2017

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

https:// 04630494.smida.gov.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг- Аудит», 
32736376

5. Інформація про загальні збори. Збори не проводились. 
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не сплачу-
вались.

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4577 4390
Основні засоби (за залишковою вартістю) 460 462
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2031 2031
Сумарна дебіторська заборгованість 1259 1062
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 13
Власний капітал 1877 1882
Статутний капітал 201 201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3801 -3796
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 2701 2509
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,01 -0,40

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,01 -0,40

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 803199 803199
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ  
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «ЕНЕрГОПОСТаЧаЛЬНа КОМПаНІЯ 
«жиТОМирОБЛЕНЕрГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на фондовій біржі

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про деліс-

тинг його цінних паперів: 04.07.2017р. 
До ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 04.07.2017 р. надійшло повідо-

млення від ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа» про те, що згідно 
Протоколу №89 Засідання Правління ПрАТ «Київська міжнародна фондо-
ва біржа» від 04.07.2017 року, було ухвалено: Виключити облігації відсот-
кові іменні серії В ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробл-
енерго» (код ЄДРПОУ 22048622) з біржового реєстру (другого рівня 
лістингу) на підставі Розпорядження Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку №15-КФ-ЗО-О від 23.06.2017 року. 

Дата виключення з біржового реєстру ( другого рівня лістингу) - 
04.07.2017р.

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 
100000000 гривень, кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 
100000 штук.

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних папе-
рів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску 
цінних паперів, виключених з біржового реєстру ( другого рівня лістингу): 
21 лютого 2008 року, № 189-1/2/08, Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку.

Вид, тип, форма існування цінних паперів, виключених з біржового ре-
єстру ( другого рівня лістингу):облігації підприємства відсоткові іменні без-
документарної форми існування.

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, виключе-
них з біржового реєстру ( другого рівня лістингу), до загального розміру 
конкретного випуску цінних паперів ( у відсотках) - 100%.Види, кількість 
цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників - інших 
цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, немає. 

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 Шекета О.М. 05.07.2017

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СТрахОВа КОМПаНІЯ «УКраЇНСЬКа 

СТрахОВа ГрУПа»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 30859524)
Шановні пані та панове!

Приватного акціонерного Товариства «Страхова компанія 
«Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
(місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, 

літ А, 2 поверх)
повідомляє,

що 08.08.2017 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів 
Товариства (далі – Позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ,  
вул. федорова Івана, буд. 32, літ а, 2 поверх, кімната переговорів. 
Початок Загальних зборів о 9.00.

Проект порядку денного: (Проект рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, додається):

1.Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства;
3. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Това-

риства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
5. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

6. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової ре-
дакції статуту.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –  
http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Позачергових За-
гальних зборах відбудеться з 8.30 до 8.55 в день проведення Позачергових 
Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери Товариства для участі 
у Позачергових Загальних зборах мають надати документи, що ідентифіку-
ють їх особу. Представники акціонерів, які прибули для участі у Позачергових 
Загальних зборах, повинні мати довіреність, оформлену належним чином 
згідно з законодавством України, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Поза-
чергових Загальних зборах, - 02.08.2017 року (станом на 24.00).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись 
у робочі дні, з 10.00 до 16.00 4 за наступною адресою: м. Київ, вул. Федо-
рова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх кімната переговорів, а в день прове-
дення Позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення. Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
корпоративний секретар Дубляк Іванна Іванівна.

Від імені Наглядової ради
Голова Правління
ПаТ «СК «УСГ»  П.О. Нельга

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 ПраТ "ЗаВОД 
"СТрОММаШиНа"

2. Код за ЄДРПОУ 05394966
3. Місцезнаходження 29019, м, Хмельницький, 42
4. Міжміський код, телефон та факс 639142 639142
5. Електронна поштова адреса Strommash1986@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

Strommash1986@ukr.net

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

II. Текст повідомлення
Укладання Товариством правочинiв з юридичними особами та/або фiзичними 

особами-пiдприємцями щодо вiдчуження, передачi або отримання в управлiння 
будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження обо-
ротних i необоротних активiв граничною вартiстю на кожен правочин, яка 

еквiвалентна 100 000,00 (сто тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину; Укладення договорiв 
позики, кредитних договорiв, комiсiї, експортних договорiв, надання застав, по-
рук, вiдступлення права вимоги, права договiрного та/або примусового (безак-
цептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчинятимуться 
у зв’язку iз залученням Товариством та/або компанiєю ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНI 
IНВЕСТИЦIЇ» (ПВIФ «Ефективний Плюс»), фiнансування (у тому числi шляхом 
випуску цiнних паперiв), наданням та/або отриманням кредитiв (позик) Товари-
ством та/або компанiєю ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНI IНВЕСТИЦIЇ» (ПВIФ «Ефектив-
ний Плюс»), граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 100 
000,00 (сто тисяч) доларiв за офiцiйним курсом нацiонального банку України на 
дату вчинення правочину.Гранична сокупна вартiсть усiх вказаних правочинiв не 
повинна перевищувати 10 мiлiонiв гривен.

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 Кiрнос Василь Артемович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.07.2017
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПрОТОрУС» 

(код за ЄДрПОУ 01350222)
повідомляє, що 26 липня 2017 року відбудуться позачергові загальні 

збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проторус» за 
адресою: м. херсон, вул. філатова, 27, 1-й поверх, актовий зал. По-
чаток зборів 26 липня 2017 р. об 17-00 годині .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПРОТОРУС» 03 липня 2017 р.

Проект порядку денного 
(перелік питань,що виносяться на загальні збори) 

1. Прийняття рішення з процедурних питань порядку проведення за-
гальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання 
Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності ПАТ «Проторус» 
шляхом його ліквідації.

3. Обрання ліквідаційної комісії ПАТ «Проторус».
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудо-

вих договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами лікві-
даційної комісії та обрання особи, яка уповноважена підписати такі до-
говори.

5. Про затвердження порядку та строків ліквідації ПАТ «Проторус»
реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 26 липня 

2017 р. з 16:30 год. до 16:55 год. за адресою проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-

ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним загальних зборів, за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 27, в 
кімнаті «Приймальна».

Адреса веб - сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - http://protorus.com

Телефон для довідок (0552) 26-36-63
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні.
Голова правління  Босакевич В.В.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПриВаТНЕ аКцІОНЕр-
НЕ ТОВариСТВО 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 використову-

ється емітентом для розкриття інформації - http://kpm.in.ua/
7. Вид особливої інформації - відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

03 липня 2017 року на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (протокол № б/н 
від 03 липня 2017 року) у зв’язку із закінченням 30 червня 2017 року 
(включно) строку повноважень директора Товариства, прийнято рішення 
подовжити термін повноважень (призначити) директора ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» - Галкіна Ан-
дрія Семеновича на термін до 31 грудня 2017 (включно). Особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє акціями/част-
кою у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини особа не має. Посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: директор ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОД-
МАШ». 

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

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

2. Найменування посади 
Директор ________

(підпис)
Андрій Семенович Галкін

(ініціали та прізвище 
керівника)

М. П. 04.07.2017 року 
(дата)

НОВИНИ

Украина инициирует начало переговоров 
по ЗСТ с Великобританией после Brexit – 

Гройсман
Украина инициирует начало переговоров по вопросу о 

создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Великобри-
танией после Brexit, заявил премьер-министр Владимир 
Гройсман.

«Учитывая, что Великобритания приняла решение о 
выходе из Европейского Союза, так называемый Brexit, 
нам нужно сегодня говорить о новой основе нашего эко-
номического сотрудничества. Я поднял вопрос о начале 
консультаций об установлении ЗСТ с Великобританией», 
– сообщил премьер журналистам после встречи с пре-
мьером Великобритании Терезой Мэй в Лондоне в сре-
ду.

В.Гройсман отметил, что в настоящее время товароо-
борот между обеими странами составляет около $2 млрд, 
в перспективе может достигнуть $3,5 млрд.

Совет НБУ считает достаточным 
повышение минимального уставного 

капитала банков до 200 млн грн
Совет Национального банка Украины считает доста-

точным повышение минимального размера уставного 
капитала банков до 200 млн грн, сообщается в отчете 
Совета, обнародованном на веб-сайте центробанка.

«Сегодняшние требования к размеру уставного капи-

тала банков – 200 млн грн с 11 июля 2017 года и 450 млн 
с 11 июля 2020 года не совсем соответствуют Директи-
вам ЕС и Совета Европы и являются гораздо более 
жесткими: согласно Директивам 2013/36/ЕС Европей-
ского парламента и Совета ЕС от 26 июня 2013 года ми-
нимальный начальный капитал любого кредитного 
учреждения должен быть не менее 5 млн евро», – указа-
но в отчете.

Как сообщалось, Нацбанк постановлением от 4 фев-
раля 2016 года установил, что к 11 января 2017 года бан-
ки страны должны нарастить уставный капитал до 300 
млн грн.

Постановлением от 7 апреля 2016 года Нацбанк смяг-
чил установленный ранее график докапитализации, в 
частности, вместо требования к банкам увеличить к 
11 января 2017 года уставный капитал до 300 млн грн 
обязал их довести минимальный размер уставного капи-
тала до 200 млн грн к середине 2017 года. Затем до се-
редины 2018 года уставный капитал банков должен быть 
увеличен минимум до 300 млн грн, до середины 2019 
года – до 400 млн грн, до середины 2020 года – до 450 
млн грн, до середины 2024 года – до 500 млн грн.

ГфС вновь предлагает использовать 
«Электронный кабинет плательщика»  

для сдачи отчетности
Государственная фискальная служба (ГФС) в услови-

ях проблем с работой наиболее популярной программы 
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НОВИНИ

отчетности «M.E.Doc» вновь предлагает свой бесплат-
ный «Электронный кабинет плательщика» (ЭКП, cabinet.
sfs.gov.ua) и специализированное клиентское программ-
ное обеспечение (ПО) для формирования и представле-
ния отчетности в «Единое окно представления электрон-
ной отчетности» (sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist).

«Принятие и обработка «Единым окном» электронных 
документов (налоговой отчетности, налоговых наклад-
ных и других документов) осуществляется с использова-
нием электронно-цифровой подписи (ЭЦП) любого ак-
кредитованного центра сертификации ключей (АЦСК)», 
– сообщила ГФС в среду.

Ведомство подчеркивает, что налогоплательщики для 
формирования электронных документов самостоятель-
но по своему усмотрению могут выбрать любое ПО, ко-
торое формирует выходной файл в соответствии с 
утвержденным форматом.

ГФС напоминает, что электронный реестр субъектов, 
предоставляющих услуги, связанные с ЭЦП, публикует-
ся на официальном сайте Центрального удостоверяю-
щего органа Министерства юстиции Украины czo.gov.ua/
ca-registry.

Комментируя ситуацию на рынке, ведомство сообща-
ет, что по состоянию на 17:00 5 июля оно приняло и об-
работало более 500 тыс. налоговых накладных и расче-
тов корректировки в Едином реестре налоговых 
накладных.

Ранее в этот день департамент киберполиции Нацпо-
лиции Украины сообщил, что ГФС отказалась от исполь-
зования ПО «M.E.Doc» в связи с обвинениями полиции в 
адрес ее разработчика об использовании этой програм-
мы в масштабной кибератаке. Киберполиция также на-
стоятельно рекомендовала всем пользователям ПО 
«М.Е.Doc» сменить пароли и ЭЦА в связи с тем, что эти 
данные могли быть скомпрометированы.

Накануне у компании-разработчика ПО «M.E.Doc» – 
ООО «Интеллект-Сервис» – прошли обыски и были изъя-
ты серверы, что привело к невозможности выпустить об-
новление программы. Ряд пользователей также сообщают 
о проблемах с использованием электронных ключей 
АЦСК «Украина», который был контрагентом «M.E.Doc».

Украина в I полугодии нарастила валютную 
выручку от экспорта черных металлов  

на 21,9%
Металлургические предприятия Украины в январе-

июне 2017 года нарастили поступления от экспорта чер-
ных металлов на 21,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года – до $4 млрд 81,506 млн (в январе-
июне 2016 года – $3 млрд 346,988 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной 
Государственной фискальной службой в среду, на чер-
ные металлы за этот период пришлось 19,77% общего 
объема поступлений от экспорта товаров против 20,13% 
за первые шесть месяцев прошлого года.

В июне поступления от экспорта черных металлов со-
ставляли $703,436 млн.

Согласно таможенной статистике, Украина в январе-
июне 2017 года нарастила импорт аналогичной продук-
ции на 37,7% – до $501,052 млн. В июне этот показатель 
составил $101,782 млн.

Кроме того, Украина в январе-июне-2017 увеличила 
экспорт металлоизделий на 27,1% – до $403,455 млн. В 
июне их поставлено на $69,904 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 
26,5% – до $362,745 млн. В июне импортировано на 
$69,738 млн.

Как сообщалось, Украина в 2016 г. снизила выручку от 
экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 
2015 годом – до $7 млрд 247,371 млн, увеличила импорт 
аналогичной продукции на 16,3% – до $799,080 млн.

Кроме того, Украина в 2016 году сократила экспорт 
металлоизделий на 24,8% – до $689,811 млн, импорт ме-
таллоизделий возрос на 23,8% – до $645,485 млн.

Украина за 6 мес. нарастила импорт меди 
более чем наполовину, экспорт – на 73,4%

Украинские предприятия в январе-июне 2017 года на-
растили импорт меди и медных изделий в стоимостном 
выражении на 60,4% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года – до $39,971 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной 
Государственной фискальной службой Украины в среду, 
экспорт меди и медных изделий за шесть месяцев воз-
рос на 73,4% – до $60,916 млн.

В июне-2017 медь и медные изделия импортированы 
на сумму $6,339 млн, экспортированы – на $11,783 млн.

Кроме того, Украина в январе-июне сократила импорт 
никеля и изделий из него на 12,4% – до $40,021 млн (в 
июне-2017 – $6,477 млн), но нарастила алюминия и из-
делий из него на 48% – до $179,419 млн ($36,640 млн), 
олова и изделий из него – на 44,6%, до $2,127 млн ($622 
тыс.), нарастила свинца и изделий из него на 50,9%, до 
$2,976 млн ($0,526 млн), цинка и цинковых изделий – на 
78,1%, до $34,279 млн ($5,452 млн).

Экспорт алюминия и изделий из него в январе-
июне-2017 возрос на 43,1% – до $58,208 млн (в июне-
2017 – $13,711 млн), никеля и изделий – на 49,8%, до 
$3,361 млн ($1,044 млн), экспорт свинца и изделий из 
него возрос на 80% – до $23,847 млн ($4,416 млн).

Экспорт цинка за шесть месяцев 2017 года составил 
$44 тыс. (в июне – $11 тыс.), тогда как за шесть месяцев 
2016 года – $9 тыс.

Экспорт олова и изделий за этот период составил 
$148 тыс. (в июне – $37 тыс.), тогда как в январе-
июне-2016 – $2 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2016 году нарастила им-
порт меди и медных изделий в стоимостном выражении 
на 20,4% по сравнению с 2015 годом – до $57,828 млн, 
экспорт меди снизился на 36,2% – до $74,683 млн.

Украина в 2016 году сократила импорт никеля и изде-
лий из него на 19,1% – до $86,689 млн, но нарастила 
алюминия и изделий из него на 7,3% – до $274,042 млн, 
олова и изделий из него снизила на 10,3%, до $2,854 
млн, свинца и изделий из него сократила на 2,9%, до 
$5,049 млн, нарастила цинка и цинковых изделий – на 
26,7%, до $45,985 млн.

Экспорт алюминия и изделий из него в 2016 году сни-
зился на 17,7% – до $92,685 млн, никеля и изделий – 
возрос на 9,4%, до $6,295 млн, экспорт свинца и изделий 
из него – на 17,9%, до $29,322 млн. Экспорт цинка в 2016 
году составил $18 тыс., в то время как в 2015 году была 
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вывезена продукция на $95 тыс.
Экспорт олова и изделий в 2016 году составил 

$20 тыс., тогда как в 2015 году составлял $22 тыс.

Украина в I полугодии сократила экспорт 
металлолома на 43,9%, импорт – на 7,4%
Украинские предприятия по операциям с ломом чер-

ных металлов в январе-июне 2017 года сократили экс-
порт лома черных металлов на 43,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года – до 130,966 тыс. тонн 
(за январь-июнь-2016 экспортировано 233,378 тыс. 
тонн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной 
Государственной фискальной службой Украины в среду, 
экспорт металлолома в денежном выражении снизился 
на 31,3% – до $28,181 млн ($40,992 млн в январе-
июне-2016).

При этом в январе-июне текущего года страна снизи-
ла импорт металлолома в натуральном выражении на 
7,4% по сравнению с январем-июнем-2016 – до 13,071 
тыс. тонн (за январь-июнь-2016 импортировано 14,122 
тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос в 3,2 
раза – до $11,652 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (85,74% 
поставок в денежном выражении), Молдовы (6,95%) и 
РФ (3,67%), экспорт – в Турцию (52,56%), Молдову 
(37,92%), Болгарию (7,72%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила экс-
порт металлолома на 77,5% по сравнению с 2015 годом 
– до 272,569 тыс. тонн (за 2015 год экспортировано 
1 млн 212,558 тыс. тонн). Экспорт металлолома в де-
нежном выражении снизился на 83,3% – до $48,623 млн 
($290,338 млн). В частности, в июле-сентябре экспорт 
металлолома отсутствовал, в октябре составил 6,844 
тыс. тонн, в ноябре – 11,862 тыс. тонн, в декабре – 
20,485 тыс. тонн.

Снижение экспорта лома было обусловлено времен-
ным судебным запретом на вывоз данного стратегиче-
ского сырья, а также временным увеличением экспорт-
ной пошлины.

Кроме того, в 2016 году страна нарастила импорт ме-
таллолома в натуральном выражении в 8,1 раза по срав-
нению с 2015 годом – до 21,911 тыс. тонн (за 2015 год 
импортировано 2,689 тыс. тонн). В денежном выражении 
импорт возрос в 3,4 раза – до $9,590 тыс.

Ввоз металлолома в прошлом году осуществлялся, в 
основном, из Турции (68,93% поставок в денежном вы-
ражении) и Словакии (23,98%), вывоз – в Турцию 
(99,53%).

Метпредприятия Украины в 2014-2016 гг. неоднократ-
но испытывали сложности с обеспечением металлоло-
мом, продолжается нехватка лома и в 2017 году.

Объем трансграничных сделок в сфере 
электронной коммерции вырастет на 20%  

к 2022 г. – Forrester
Объем трансграничных торговых сделок в сфере 

электронной коммерции к 2022 году увеличится на 20% 
– до $627 млрд, причем лидером роста активности будет 
Китай, прогнозируют эксперты аналитической компании 
Forrester.

По их оценкам, в течение пяти лет темпы увеличения 
объема трансграничных сделок превысят рост внутрен-
них операций электронной коммерции.

Покупатели становятся более искушенными и исполь-
зуют различные возможности для того, чтобы найти не-
обходимые товары по более низким ценам, пишет 
MarketWatch.

Рост трансграничных объемов сделок в сфере элек-
тронной коммерции также способствует развитию новых 
услуг, таких, например, как возмещение стоимости воз-
врата товара при оплате с помощью PayPal, отмечают 
эксперты.

Согласно данным Forrester, на долю платформ элек-
тронной коммерции приходится две трети трансгранич-
ных сделок по покупке различных товаров, наиболее по-
пулярные из которых – одежда и электроника.
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     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


