
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(із змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Меблі 
Блек Ред Вайт» (02002, м. Київ, пр-т Тичини, 20, код за 

ЄДРПОУ: 34184719) на скасування реєстрації випуску акцій 
ПрАТ «Меблі Блек Ред Вайт» у зв’язку із ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «меблі Блек ред 
вайт» (код за ЄДРПОУ: 34184719). Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ  «Меблі Блек Ред Вайт» від 11.02.2011 
року №77/10/1/11, видане Територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві 
та Київській області, анульовано – розпорядження  
№ 354-Кф-С-а від 25 жовтня 2017 року.

26.10.2017 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.
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«БогуСлавСьКий райагротехСервІС» (код 
ЄДРПОУ 05489187, місцезнаходження: 09700, Київська обл., Богуслав-
ський район, місто Богуслав, вулиця Миколаївська, будинок 129-А) (далі 
– товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів від-
будуться 29 листопада 2017 року о 14.00. год. за адресою: Київська 
обл., Богуславський район, м.Богуслав, вул. Шевченка, 142, пер-
ший поверх, актовий зал №1 прат «Богуславське хпп». Реєстрація 
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеть-
ся 29 листопада 2017 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення за-
гальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: 23 листопада 2017 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів. 

4. Затвердження передавального акту.
5. Визначення уповноважених осіб, які повинні підписати установчі 

документи товариства з додатковою відповідальністю – правонаступ-
ника.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: 05489187.infosite.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів за місцезнаходженням товариства за адресою: 
09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, вулиця 
Миколаївська, будинок 129-А, приміщення диспетчерської №1, в робо-
чі дні з 11-00 до 12-00. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами - голова комісії з припинення 
Шевченко Лідія Федорівна, тел./факс для довідок: (04561)5-11-49.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №204, 27 жовтня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
"ЗапорIЗьКий Завод 
надпотужних 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Випробувачiв, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 701 93 10 (061) 701 93 92

5. Електронна поштова адреса Svetlana.Pospelova@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
24.10.2017 Наглядовою радою ПрАТ «Супер» (Товариство) на пiдставi 

п. 7.2. Положення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товари-
ства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», у зв’язку з об-
ранням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Супер», прийнято рiшення 
про обрання Голови Наглядової ради, у зв’язку з чим, Овденко Галину 
Володимирiвну, що є акцiонером ПрАТ «Супер» та володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081 %, обрано на посаду 
Голови Наглядової ради ПрАТ «Супер». Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкрит-
тя цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочи-
ни вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду не визначено. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: началь-
ник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, Голова Наглядової ради.

24.10.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ «Супер» (Товариство) на пiдставi 
п. 7.2. Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного това-
риства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», у зв’язку з об-
ранням нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Супер», прийнято рiшення 
про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петро-
вича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.0000081 % обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Супер». 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призна-
чено на посаду не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, Голова Ревiзiйної комiсiї, рад-
ник.

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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.10.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента приватне 
аКцIонерне товари-
Ство "ЗапорIЗьКий 
Завод надпотужних 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Випробувачiв будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-93-10 (061)701-93-92
5. Електронна поштова адреса Svetlana.Pospelova@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
24.10.2017 Наглядовою радою ПрАТ «Супер» (Товариство) було при-

йнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного пра-
вочину, предметом якого є внесення змiн до договору поруки, укладеного 
ПрАТ «Супер» з ПАТ «Сбербанк». 

Вартiсть правочину: 25 600 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ «Супер» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 102625 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «Супер»: 24.95%. 

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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.10.2017
(дата)

повне найменування емітента: 

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво 
«огнеупорнеруд»
приватне акціонерне товариство

24464945

85050, донецька обл., добропіль-
ський р-н, с. октябрське 
(Шахово), октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

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

текст повідомлення:
25 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (прото-

кол №20) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному товариству «Вес-
ко», Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Iндустрiальна,2, код за ЄДРПОУ 
00282049, що є афiлiйованою особою ПРАТ «Огнеупорнеруд». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 25 000 000,00грн. Вартiсть активiв 
ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк складає 250 066 000,00грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огне-
упорнеруд» становить 9,9974%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок 
грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами 
(декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися 
рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має 
бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена достроково.

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

генеральний директор  в.п. черняков

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІ-

НІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 02650630, місцезнаходження

юридичної особи: 98664, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта,
смт. Гаспра, Алупкінське шосе, 4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТПРО-
ЕКТ" як акціонер, який є власником 10 і більше відсотків простих іменних
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТО-
РІЙ "ПАРУС", повідомляє, що відповідно до ст.47 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства" на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше
відсотків простих іменних акцій Товариства, відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІ-
НІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС" (надалі - Товариство, ПрАТ КС "ПАРУС")
"28" листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна,
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, к. 501.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних збо-
рах акціонерів "28" листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення
о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину "22" листопада 2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ КС "ПАРУС". Затвердження умов договору про передачу пов-
новажень лічильної комісії Загальних зборів до Депозитарної установи.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ КС "ПАРУС".

3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ КС "ПАРУС". Порядок проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПрАТ КС "ПАРУС".
5. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження статуту ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПА-
РУС" в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважена підписати Статут

ПрАТ КС "ПАРУС" та вчинити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією
Статуту.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".
8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС". Зат-

вердження умов цивільно-правових договорів  з головою та членами наг-
лядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядо-
вої ради.

9. Про обрання директора ПрАТ КС "ПАРУС", затвердження умов кон-
тракту з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрак-
ту з директором.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ КС "ПА-
РУС".

11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ КС "ПАРУС".
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізій-

ної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Ревізійної комісії.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на
власному веб - сайті Товариства: www.parus.net.ua .

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів до дня проведення позачергових загальних збо-
рів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів у робо-
чі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: 01021, м.
Київ, вул. Шовковична, 11/1, к.16, довідки за телефоном: (044) 2876062, а
в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх прове-
дення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними матеріалами (документами) - Магеровський Віталій Павлович.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ КС "ПАРУС" надсилати  до 07 листопада 2017
року включно у письмовому вигляді за адресою: 01021, м. Київ, вул. Шов-
ковична, 11/1, к.16.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міс-
титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
коном.

Директор ТОВ "ІНВЕСТПРОЕКТ" О.М. Остапенко

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03481879
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Михайла Грушевського,

буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356-403 356-404
5. Електронна поштова адреса: i.shumeiko@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://dnp.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
II. Текст повідомлення

18.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про

змiну типу та найменування Товариства (протокол № 1/2017 вiд
18.10.2017р.).

25.10.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридич-
них осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ".

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння 

Бiлик Валентин Олександрович 
26.10.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ-
15"; код за ЄДРПОУ 01267194; місцезнаходження 61106, м. Харкiв, пр.
Московський, 299; тел/факс (0572) 99-21-37, 99-00-36; e-mail
zhbk15@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет zhbk15.com.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
23.10.2017 Рiшенням позачергових загальних зборів (протокол б/н вiд

23.10.2017) обрана на строк, необхiдний для виконання процедури лікві-
дації, Лiквiдацiйна комісія у складі: Голова - Остренко Владислав Анато-
лiйович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03117% на су-
му 21.00 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду директора; та Член - Пирiж-
кова Ольга Леонiдiвна, акцiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв
обiймала посаду головного бухгалтера. Зазначені особи, не надали згоди
на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Директор Остренко В.А. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно з законодавством.
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повне найменування емітента: 

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

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

пуБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «веСКо»
публічне акціонерне товариство

00282049

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

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

текст повідомлення:
25 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 

№28) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отриман-
ня безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного 
акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., 
Добропiльський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, 
код за ЄДРПОУ 24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. Iншi iстотнi умови правочину: 
перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром 
сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової допомоги 
може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте оста-
точний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 11.01.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена Позичальником достро-
ково.

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

генеральний директор  Є.в. цимарман

до уваги акціонерів 

ат «ноСІвСьКе хпп»!
приватне аКцІонерне товариСтво «ноСІвСьКе хлІБоприй-

мальне пІдприЄмСтво» (далі- Товариство), місцезнаходження: Украї-
на, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, від-
повідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє 
про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів, які відбудуть-
ся 13 листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходжен-
ням Товариства - чернігівська обл., м. носівка, вул. Київська, буд.  9, 
приміщення адмінбудівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі в За-
гальних Зборах, відбудеться за адресою та у день проведення Загальних 
Зборів з 10:00 до 10:45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення 
(довіреність) на право участі в зборах. перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних Зборах акціонерів, складається станом 
на 07 листопада 2017 року.

перелік питань порядку денного:
1. обрання членів лічильної комісії.
2. обрання голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. внесення змін до Статуту ат «носівське хпп», шляхом викла-

дення в новій редакції, та проведення необхідних дій для його дер-
жавної реєстрації.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготов-
ки до позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 
10 год.00 хв. до 13 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження 
Товариства: Україна, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, 
кабінет бухгалтерії, а також а в день проведення позачергових Загальних 
Зборів акціонерів Товариства - у місці їх проведення. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних 
Зборів акціонерів Товариства: http://nos_khp.emitent.org.ua/. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного - Головний бухгалтер Товариства Калинка 
Валентина Олександрівна. 

Тел. для довідок: (04642) 21473.
голова правління ат «носівське хпп»  о.м. федорина 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КомпанІя енЗим»

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Компанiя Ензим"

2. Код за ЄДРПОУ 00383320
3. Місцезнаходження 79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 232
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 298-98-05 (032) 298-98-07
5. Електронна поштова адреса enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.enzym.lviv.ua

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

II. текст повідомлення
1) 23 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 

(надалi-Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення право-
чину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у Голови Наглядової ради 
Товариства - Вовк Ростислава Орестовича, який одночасно є акцiонером То-
вариства, Директором ТОВ «Кормотех» та перебуває у родинних стосунках з 
Генеральним директором Товариства - Вовк Оленою Орестiвною. Зазначенi 
особи – Голова Наглядової ради Товариства та Директор ТОВ «Кормотех» 
Вовк Р.О., Генеральний директор Товариства Вовк О.О., Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400, мiсце-
знаходження: 81062, Україна, Львiвська область, Яворiвський район,  
с. Прилбичi) – є заiнтересованими у вчиненнi Товариством договору поруки, 
вiдповiдно до якого Товариство виступить фiнансовим поручителем по 
зобов’язаннях ТОВ «Кормотех» (за ознаками заiнтересованостi, передбаче-
ними пунктами 1) та 3) частини 2, пунктом 1) частини 3 статтi 71 Закону  
України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року №514-VI). 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) – 18050. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (тис. грн) – 478633. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 3.7711.

Вiдповiдно до частини 6 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi това-
риства» Голова Наглядової ради не брав участi у голосуваннi з питання 
вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. Вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови пра-
вочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного 
товариства, iнше Статутом Товариства не передбачено.

2) 23 жовтня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 
(надалi-Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення право-
чину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у Голови Наглядової ради 
Товариства - Вовк Ростислава Орестовича, який одночасно є акцiонером То-
вариства, Директором ТОВ «Кормотех» та перебуває у родинних стосунках з 
Генеральним директором Товариства - Вовк Оленою Орестiвною. Зазначенi 
особи – Голова Наглядової ради Товариства та Директор ТОВ «Кормотех» 
Вовк Р.О., Генеральний директор Товариства Вовк О.О., Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400, мiсце-
знаходження: 81062, Україна, Львiвська область, Яворiвський район,  
с. Прилбичi) – є заiнтересованими у вчиненнi Товариством договору поруки, 
вiдповiдно до якого Товариство виступить фiнансовим поручителем по 
зобов’язаннях ТОВ «Кормотех» (за ознаками заiнтересованостi, передбаче-
ними пунктами 1) та 3) частини 2, пунктом 1) частини 3 статтi 71 Закону  
України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року №514-VI). 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) – 20000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (тис. грн) – 478633. Співвідношення ринкової вартості май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 4.1785.

Вiдповiдно до частини 6 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi това-
риства» Голова Наглядової ради не брав участi у голосуваннi з питання 
вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. Вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови пра-
вочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного 
товариства, iнше Статутом Товариства не передбачено.

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 Цегелик А.Г.
Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.10.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«телеКанал «Інтер»
2. Код за ЄДРПОУ 
23507865
3. Місцезнаходження 
01054 м. Київ вул. Дмитрівська, 30

4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 490 67 65
5. Електронна поштова адреса 
law-dep1@inter.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://inter.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або при-

пинено повноваження)
Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

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

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 
24.10.2017 припинено повноваження  Голова 

Наглядової ради
Краснянський Борис 

Юхимович
 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про дострокове припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" 24.10.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 24.10.2017 р.
Посадова особа Краснянський Борис Юхимович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради (представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ" - акціонер, що в сукупності володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 61%, розмір пакета акцій 61 шт.), припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.02.2013 р. 

24.10.2017 обрано  Голова 
Наглядової ради

Шетлер-Джонс Роберт 
Майкл Тобіас

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" 24.10.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 24.10.2017 р.
Шетлер-Джонс Роберт Майкл Тобіас (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) 
обрано на посаду Голова Наглядової ради, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" тимчасово з 25.10.2017 р. 
(представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ" - акціонер, що в сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 61%, розмір 
пакета акцій 61 шт.).
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, директор, Член Наглядової ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кож-

ну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-

портних даних.

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

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

голова правління  Шкуратова К.І.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво "Завод 
малогаБаритних 
транСформаторIв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604900
3. Місцезнаходження 69600, мiсто Запорiжжя, 

вул. Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2126731 (061)2248161
5. Електронна поштова адреса Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.mgt.com.ua

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

II. текст повідомлення
24.10.2017 Наглядовою радою ПрАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. по-

ложення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства «Завод 
малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання голо-
ви Наглядової ради, у зв’язку з чим, Машковцева Сергiя Вячеславовича, 
який є акцiонером ПрАТ «Завод МГТ» та володiє часткою у статутному 

капiталi ПрАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0.000001 %, обрано на посаду голови 
Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ». Iнформацiя щодо паспортних даних 
не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду не визначено. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний 
юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, 
головний юрисконсульт, голова Наглядової ради.

24.10.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. 
положення «Про ревiзiйну комiсiю приватного акцiонерного товариства 
«Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку з обранням нового 
складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обран-
ня голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну, 
яка володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ» в розмiрi 
0.000001% обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо 
паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано 
згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду не 
визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: головний бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї.

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 Зима Алiна Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.10.2017
(дата)
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повІдомлення
про проведення поЗачергових Загальних ЗБорІв

пуБлІчного аКцІонерного товариСтва 
«одеСьКе СКтБ продмаШ»

(ідентифікаційний код 14308204)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОД-

МАШ», місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська область, місто Оде-
са, вулиця Михайлівська, будинок 25, повідомляє, що «30» листопада 
2017 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: місто одеса, вулиця 
Сонячна, будинок 5 (конференц-зал № 1) будуть проводитись поза-
чергові загальні збори товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводиться у 
день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних зборів на 
підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеного станом на «24» листопада 2017 року. Час початку реєстрації 
акціо нерів для участі у загальних зборах: 09 годин 30 хвилин. Час закінчення 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10 годин 30 хвилин.

перелік питань, що виносяться на голосування,  
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
5. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. 
6. Внесення змін до Статуту ПАТ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», пов’язаних 

із зміною типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення упов-
новажених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до-
говорів з членами Наглядової ради. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у період 
до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись шля-
хом письмового звернення за місцезнаходженням Товариства: 65005,  
м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 25, кімната 220, у робочі дні та у робочий час 
з 14:00 годин до 17:00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Посадова особа, що відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами - Директор Дуднік Світлана Валентинівна.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу відповідно до чинного законодавства. Представникам акціонерів - 
документ, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства та на-
лежним чином оформлену довіреність.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
http://sktb.odessa.ua/.

Телефон для довідок (048) 785-98-54

повІдомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
приватного аКцІонерного товариСтва

«ІСа прайм девелопментС»
Приватне акціонерне товариство «ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС» (код 

за ЄДРПОУ – 24580485, місцезнаходження: Україна, 03164, м. Київ, вули-
ця Генерала Наумова, будинок 23-Б), надалі – «Товариство», цим повідом-
ляє, що «27» листопада 2017 року об 12:00 годині за адресою: україна, 
03038, м. Київ, вулиця миколи грінченка, будинок №4, відбудуться по-
зачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах проводить-
ся в день проведення Зборів «27» листопада 2017 року з 11-30 до 11-55 за 
адресою: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок №4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дати проведення 
Зборів, тобто на 24.00 годину 24.10.2017 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтвер-
джує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством до-
кумент, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на 
право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому зако-
нодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший 
визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним Зборів за адресою: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Ми-
коли Грінченка, будинок №4, в робочі дні з 12-00 до 15-30.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів особа –  
Голова Правління Озеран Микола Вікторович. Довідки за телефоном: 
(093) 777 -77-79.

«27» листопада 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувати-
меться в місці проведення Зборів.

перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 

товариства)
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів То-

вариства. 
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів То-

вариства. 
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати 

діяльності за 2016 р.
5. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.
6. Про затвердження звіту Ревізора про проведену роботу за 2016 р. та 

затвердження висновків Ревізора щодо річного звіту та балансу Товари-
ства за 2016 р.

7. Про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товари-
ства за 2016 р.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку / збитків Товариства за 
2016 р.

9. Про затвердження рішення Наглядової Ради Протокол №1 від  
18 вересня 2017 року;

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення та затвердження його в новій редакції. 

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, зміну скла-
ду Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження її нового кількісно-
го складу та переобрання її членів, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень членів виконавчого органу Товари-
ства, реорганізацію виконавчого органу Товариства та призначення ново-
го Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладати-
меться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, 
уповноваженої на підписання контракту з Директором Товариства.

13. Про припинення повноважень Ревізора та ліквідацію Ревізійної ко-
місії Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на сайті Товариства: http://nhps.com.
ua/ru/company.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій 
формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту То-
вариства за адресою: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 
будинок №4.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до скликання Зборів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 

11.09.2017 р. в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» № 171 (2676).

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

тю) емітента
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента приват-

не аКцІонерне товариСтво «полтава-авто». 
2.  Код за ЄДРПОУ: 03118340. 3. Місцезнаходження: 36028 Полтава Вели-
котирнівська, 1. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0532)57-99-56 
(0532)57-99-56. 5. Електронна поштова адреса: secretary@pauto.poltava.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://poltava-avto.ukravto.ua/. 7. Вид 
особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інфор-
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Рішення 
емітента про утворення, припинення його філій, представництв ІІ. текст 
повідомлення: Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» (Протокол № 25/10/2017-1 від 25 жовтня 
2017 р.) у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідува-
ти (припинити) ФІЛІЮ «ПРИМА-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» (код ЄДРПОУ 34411947), з місцезнахо-
дженням: 36000, Полтавська обл., Полтавський район, село Копили,  
вул. Стрельникова, будинок 1, що виконувала функції, пов’язані з торгів-
лею автомобілями та легковими транспортними засобами. ІIІ.підпис.  
1.Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,що міс-
титься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.2.Генеральний директор Мустафаєв Т.С. 26.10.2017
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приватне аКцІонерне товариСтво «рай агро хІм» (код 
ЄДРПОУ 05489359, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгород-
ський р-н, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57,) (далі – Товариство) повідом-
ляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 15 листопада 2017 року об 11:00 годині за 
адресою: 07300, Київська обл., вишгородський р-н, м. вишгород, 
вул. ватутіна, 57, в адмінбудинку, кабінет №2.

Реєстрація акціонерів (учасників) їх представників, для участі у поза-
чергових загальних зборах відбудеться з 10:30 до 10:55 у день та за міс-
цем проведення позачергових загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах – 09 листопада 2017 року. 

проеКт порядКу денного
позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

5. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів, укла-
дення яких виходить за межі компетенції Наглядової ради Товари-
ства.

Для участі у позачергових загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, 
засвідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го http://05489359.infosite.com.ua/ 

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішен-
ня з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства 
за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, 
вул. Ватутіна, 57, в адмінбудинку, кімната №2, по вівторкам і четвер-
гам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Директор ПрАТ «РАЙ АГРО ХІМ» – Сапєльніков Сергій Вікторо-
вич. 

Довідки за телефоном (095) 934-56-77.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«рай агро хІм» 

лІКвІдацІйна КомІСІя

пайового венчурного 
ІнвеСтицІйного фонду 

«житло-проеКт»
товариСтва З оБмеженоЮ 

вІдповІдальнІСтЮ «КомпанІя З 
управлІння аКтивами «ІнвеСтцентр» 

(код за ЄДРІСІ 233820)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТЦЕНТР» 
(код за ЄДРПОУ 35135201, ліцензія НКЦПФР,Серія АД № 075728 від 

18.07.2012, строк дії ліцензії з 18.07.2012 – 
необмежений)

повідомляє про ліквідацію ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІнвеСти-
цІйного фонду «житло-проеКт» недиверСифІКованого 
виду ЗаКритого типу» (рішення загальних зборів учасників  
ТОВ  «КУА «ІНВЕСТЦЕНТР» протокол № 03/17від27.10.2017 р.) у  
зв'язку з закінченнятермінудіяльності Фонду.

Порядок та строки  
пред’явлення кредиторами Фонду  

своїх вимог:
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів почина-

ється з наступного робочого дня після опублікування в офіційному 
друкованому органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме 
протягом 2 (двох) місяців.

Кредитори мають право подати заяви про задоволення своїх ви-
мог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управ-
ління активами Фонду з додаванням документів, які підтверджують 
наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно 
до вимог чинного законодавства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме за-
твердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією 
з оформленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів 
з дати її отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією 
рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Лікві-
даційна комісія надсилатиме (передаватиме) такому кредиторові від-
повідне повідомлення в письмовій формі за адресою, вказаною в за-
яві такого кредитора.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначати-
муться відповідно до чинного законодавства.

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління ак-
тивами: 04112, м. Київ, Дегтярівська,52 Тел./факс: (044) 483-25-80; 
Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00. Голова ліквідаційної  
комісії Жиленко І.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «лІБертІ» (місцезнахо-
дження: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, 
с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів 28.02.2018р.о 17 годині 00 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде прово-
дитись в день проведення зборів з 16 годин 30хв. до 16 годин 
50 хв.28.02.2018р. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «Ліберті», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представ-
никам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законо-
давства України з посиланням на вище вказаний документ 
акціонера. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів буде складений станом на24 годину23.02.2018 р.

порядоК денний
річних загальних зборів акціонерів  
прат «Страхова компанія «ліберті»:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, 

наданої ТОВ «Автобансервіс», договір №4/16 від 14.12.2016р. та 
№4/15 від 14.12.2015р.; ТОВ «Європетроліум», договір № 3/16 від 
14.12.2016р.; ТОВ «Бабинський комбікормовий завод», договір №2/16 
від 14.12.2016р.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за  
2016 р.

5. Розподіл прибутку за 2004-2017 роки, затвердження розміру ди-
відендів за 2004-2017 роки, прийняття рішення про строк та порядок 
виплати дивідендів за 2004-2017 роки. 

6. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства 
за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.Розгляд Звіту внутрішнього аудитора.
8. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комі-

сії та прийняття рішення за наслідками розгляду;
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами,щодо 

питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, під час 
підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,  
с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20, з 9.00 до 18.00 (щоденно, крім 
вихідних),а в день проведення загальних зборів - за місцем їх про-
ведення за адресою: м. Київ, вул.М.Трублаїні, 1-б, 2 поверх., зал 
№1.Відповідальна особа: Ковпатюк Л.О. Контактний: тел.  
(044) 494-3111.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «Івано-франКІвСьК-авто» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 05495466 3. Місцезнаходження: 76492, с. Микитинці, Юності,41А 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 55-48-69, (0342) 55-48-74  
5. Електронна поштова адреса: uprava@ifavto.com.ua 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/ 7. Вид особливої інформа-
ції відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення  Зміна складу посадових осіб емітента 

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ «Івано-

Франківськ-Авто» 25.10.2017 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 

Наглядової Ради ПРАТ «Івано-Франківськ-Авто» № 25/10/2017-1 від 
25.10.2017 р. та поданої заяви.

Посадова особа Гуменюк Валентин Дмитрович (згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано),яка займала посаду Ге-
неральний директор, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 місяць 1 день.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ «Івано-

Франківськ-Авто» 25.10.2017 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідан-

ня Наглядової Ради ПРАТ «Івано-Франківськ-Авто» № 25/10/2017-1 від 
25.10.2017 р. та поданої заяви.

Посадова особа Сосновська Тетяна Олександрівна (згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надано),призначена на посаду 
Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Вико-

навчий директор, Регіональний директор,Генеральний директор, Регіо-
нальний менеджер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. підпис 

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

2.
Генеральний директор Гуменюк В.Д.

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

(дата) 

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«КиївСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 

13003»
річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента:
Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підпри-

ємство 13003», ЄДРПОУ 03114260, місцезнаходження 01042, м. Київ, 
ВУЛИЦЯ ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 3, Тел.. (044) 351-19-70, факс (044) 
351-19-70

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.10.2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.pat_katp13003.at-ua.org 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора  - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудитор - фізична особа - підприємець Шайдабеков М.М, 2280014251.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). Загальні збори протягом звітного року не 
проводились через відсутність кворому.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного року не на-
раховувались та не виплачувались.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 483 483
Основні засоби (за залишковою вартістю) 115.0 115.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 368 368
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 4000 4000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1311 1311
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16000 16000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

4000 4000

у відсотках від 
статутного капіталу

100 100

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

- -
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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: Публічне акціонерне товариство 

«Чинбар»
2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@iptelecom.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: chinbar.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 

№2 від 25.10.2017 р.) у зв’язку iз змiною типу і найменування публічного 
акціонерного товариства «Чинбар» на приватне акціонерне товариство 
«Чинбар» припинено повноваження голови Наглядової ради Іващенко Інни 
Вікторівни. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 19.04.2017 р. загальни-
ми зборами акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.) була обрана до 
складу Наглядової ради, обрана головою Наглядової ради АТ «Чинбар» 
(протокол Наглядової ради №3 від 19.04.2017 р.). Розмір частки в статутно-
му капіталі АТ «Чинбар» - 10,375985%.

25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 
№2 від 25.10.2017 р.) у зв’язку iз зміною типу і найменування публічного акціо-
нерного товариства «Чинбар» на приватне акціонерне товариство «Чинбар» 
припинено повноваження члена Наглядової ради Крючкової Ірини Борисівни. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 19.04.2017 р. загальними зборами 
акціо нерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.) була обрана до складу Наглядової 
ради. Розмір частки в статутному капіталі АТ «Чинбар» - 0,164134%.

25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 
№2 від 25.10.2017 р.) у зв’язку iз зміною типу і найменування публічного 
акціонерного товариства «Чинбар» на приватне акціонерне товариство 
«Чинбар» припинено повноваження члена Наглядової ради Вознюк Вікто-
рії Володимирівни. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 19.04.2017 р. 
загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.) була об-
рана до складу Наглядової ради. Розмір частки в статутному капіталі  
АТ «Чинбар» - 0,054711%.

25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 
№2 від 25.10.2017 р.) у зв’язку iз зміною типу і найменування публічного 
акціонерного товариства «Чинбар» на приватне акціонерне товариство 

«Чинбар» припинено повноваження члена Наглядової ради Баскевич Лео-
ніди Францівни. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 19.04.2017 р. 
загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.) була об-
рана до складу Наглядової ради. Розмір частки в статутному капіталі  
АТ «Чинбар» - 0,00564%.

25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 
№2 від 25.10.2017 р.) у зв’язку iз зміною типу і найменування публічного 
акціонерного товариства «Чинбар» на приватне акціонерне товариство 
«Чинбар» припинено повноваження члена Наглядової ради Пецюх Марга-
рити Григорівни. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 19.04.2017 р. 
загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.) була об-
рана до складу Наглядової ради. Розмір частки в статутному капіталі 
 АТ «Чинбар» - 2,0717%.

25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 
№2 від 25.10.2017 р.) Іващенко Інна Вікторівна обрана до складу Наглядо-
вої ради ПрАТ «Чинбар» строком на три роки. На засіданні Наглядової 
ради обрана головою Наглядової ради (протокол Наглядової ради №9 від 
25.10.2017 р.). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 
п'яти років обіймала посаду директор з маркетингу в АТ «Чинбар», заступ-
ник генерального директора по маркетингу та інноваційній політиці в  
АТ «Чинбар», голови Наглядової ради АТ «Чинбар». Є акціонером АТ «Чин-
бар», розмір частки в статутному капіталі становить 10,375985%.

25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 
№2 від 25.10.2017 р.) Крючкова Ірина Борисівна обрана до складу Нагля-
дової ради ПрАТ «Чинбар» строком на три роки. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду заступник 
генерального директора з питань управління і мотивації персоналу та ІТ в 
АТ «Чинбар», члена Наглядової ради АТ «Чинбар». Є акціонером АТ «Чин-
бар», розмір частки в статутному капіталі становить 0,164134%.

25.10.2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол 
№2 від 25.10.2017 р.) Пецюх Маргарита Григорівна обрана до складу На-
глядової ради ПрАТ «Чинбар» строком на три роки. Згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду директор з 
прогнозування коньюктури ринку продажу в АТ «Чинбар», члена Наглядо-
вої ради АТ «Чинбар». Є акціонером АТ «Чинбар», розмір частки в статут-
ному капіталі становить 2,0717%.

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

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

2. генеральний директор  ліщук в.І.
26.10.2017

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «чинБар»

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

емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пуБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «еКСIмнафтопродуКт»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22465515
3. Місцезнаходження емітента 65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482)33-96-97  

(0482) 34-10-46
5. Електронна поштова адреса емітента lni@eximneft.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.eximneft.com.ua ;7. Вид 
особ ливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів

2. текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства 25 жовтня 2017 року прийнято рішення 

про надання згоди на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу 
господарського товариства, учасником якого є Товариство, шляхом пере-
дачі майна та всього невідокремленого від нерухомого майна приналежно-
го майна, яке належить Товариству загальною ринковою вартістю  
277 843,8 тис грн. 

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 19.10.2017 року 
попередньо надали згоду на вчинення Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з 
дня проведення цих Загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів переви-

щує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2016 рік, а саме: - відчуження нерухомого, рухомого та будь-
якого іншого майна Товариства (внесення до статутного фонду третьої осо-
би або інший передбачений законодавством шлях розпорядження/відчу-
ження, у тому числі часток, що належать Товариству в Статутному капіталі 
інших господарських товариств), яке належить на праві власності Товари-
ству - гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 
300 млн. грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок). Значні правочини, на 
вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються Виконавчим органом 
(Правлінням) Товариства у відповідності до Статуту Товариства та діючого 
законодавства, вчинення правочинів (укладення договорів у кінцевій ре-
дакції) відбувається після підтвердження згоди на їх вчинення відповідним 
рішенням Наглядовою радою Товариства. Членами Наглядової ради одно-
голосно («ЗА») прийнято рiшення.

Предмет правочину - внесення додаткового вкладу до статутного капі-
талу господарського товариства, учасником якого є Товариство, шляхом 
передачі майна та всього невідокремленого від нерухомого майна прина-
лежного майна, яке належить Товариству.Ринкова вартiсть майна або пос-
луг, що є предметом правочину становить 277 843,8 тис. грн., вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
509 502 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 54,5324%. 

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2.Найменування посади. тимчасово виконуючий обов'язки голови 
правлiння _______ марковський олександр володимирович М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03481879
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Михайла Грушевського,

буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356-403 356-404
5. Електронна поштова адреса: i.shumeiko@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд
24.10.2017р.) 24 жовтня 2017 року прийнято рiшення вважати повноважен-
ня Голови Правлiння Ткача Сергiя Юрiйовича такими, що втрачають чин-
нiсть 24.10.2017 року у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiд-
повiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та закiнченям

термiну дiї повноважень дiючого складу Правлiння Наглядовою радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"
(протокол засiдання Нагляової ради вiд 24.10.2017р.) прийнято рiшення
про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голо-
ви та членiв Правлiння).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi Голови Правлiння - з 22.04.2014р. по
24.10.2017р.(включно).

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIП-
РОНАФТОПРОДУКТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 24.10.2017р.)
24 жовтня 2017 року прийнято рiшення вважати повноваження члена Прав-
лiння Шашкiна Руслана Олександровича такими, що втрачають чиннiсть
24.10.2017 року у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно
до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та закiнченям

термiну дiї повноважень дiючого складу Правлiння Наглядовою радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"
(протокол засiдання Нагляової ради вiд 24.10.2017р.) прийнято рiшення
про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голо-
ви та членiв Правлiння).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 22.04.2014р. по
24.10.2017р.(включно).

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIП-
РОНАФТОПРОДУКТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 24.10.2017р.)
24 жовтня 2017 року прийнято рiшення вважати повноваження члена Прав-
лiння Нiконорова Андрiя Володимировича такими, що втрачають чиннiсть
24.10.2017 року у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiдповiдно
до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та закiнченям

термiну дiї повноважень дiючого складу Правлiння Наглядовою радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"
(протокол засiдання Нагляової ради вiд 24.10.2017р.) прийнято рiшення
про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голо-
ви та членiв Правлiння).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни не має. 
Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 22.04.2014р. по

24.10.2017р.(включно).
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд
24.10.2017р.) 24 жовтня 2017 року прийнято рiшення вважати повноважен-
ня члена Правлiння Сiнчури Валерiя Iвановича такими, що втрачають чин-
нiсть 24.10.2017 року у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень вiд-
повiдно до Статуту та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та закiнченям

термiну дiї повноважень дiючого складу Правлiння Наглядовою радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"
(протокол засiдання Нагляової ради вiд 24.10.2017р.) прийнято рiшення
про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства (Голо-
ви та членiв Правлiння).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Правлiння - з 22.04.2014р. по
24.10.2017р.(включно).

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд
24.10.2017р.) 24 жовтня 2017 року прийнято рiшення про обрання на поса-
ду Голови Правлiння Бiлика Валентина Олександровича з 25.10.2017 ро-
ку. Члени Правлiння обранi в кiлькiсному складi 2 особи згiдно п. 9.3.2. но-
вої редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд
18.10.2017р.(протокол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Голову Правлiння обрано в зв'язку з припиненням повноважень попе-

реднього складу Правлiння та вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та
законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: дирек-
тор Просянської фiлiї ПАТ "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ".

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд
24.10.2017р.) 24 жовтня 2017 року прийнято рiшення про обрання на поса-
ду члена Правлiння Шаповалової Лiдiї Федорiвни з 25.10.2017 року. Члени
Правлiння обранi в кiлькiсному складi 2 особи згiдно п. 9.3.2. нової редак-
цiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд 18.10.2017р.(про-
токол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Члена Правлiння обрано в зв'язку з припиненням повноважень попе-

реднього складу Правлiння та вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та
законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голов-
ний бухгалтер ПАТ "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ", головний бухгалтер Нижнь-
однiпровської нафтобази ПАТ "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ", головний бух-
галтер ТОВ "ГЕД ХОЛДIНГЗ".

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Бiлик Валентин Олександрович 

25.10.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(відомості про зміну типу товариства) 

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента-приватне аКцІонерне  

товариСтво «торговельно-пІдприЄмницьКий 
центр»

Місцезнаходження емітента-03022 мiсто Київ вул. Василькiвська, буди-
нок 34

Код за ЄДРПОУ-05414775
Міжміський код та телефон, факс-+38044 2575000 +380442572052
Електронна поштова адреса-m.oksak@tpcentre.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://tpc.pat.ua/admin/emitents
Вид особливої інформації-Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
II текст повідомлення

19.10.2017 року Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Торговельно-підприємницький центр» було прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з Публiчного на Приватне. 

Дата проведення державної реєстрацiї змiн до єдиного державного ре-
єстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 23.10.2017.

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

голова правління  прядун І.о.
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Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІ-

НІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 02650630, місцезнаходження

юридичної особи: 98664, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта,
смт. Гаспра, Алупкінське шосе, 4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТПРО-
ЕКТ" як акціонер, який є власником 10 і більше відсотків простих іменних
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТО-
РІЙ "ПАРУС", повідомляє, що відповідно до ст.47 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства" на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше
відсотків простих іменних акцій Товариства, відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІ-
НІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС" (надалі - Товариство, ПрАТ КС "ПАРУС")
"28" листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна,
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, к. 501.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних збо-
рах акціонерів "28" листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення
о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину "22" листопада 2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ КС "ПАРУС". Затвердження умов договору про передачу пов-
новажень лічильної комісії Загальних зборів до Депозитарної установи.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ КС "ПАРУС".

3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ КС "ПАРУС". Порядок проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПрАТ КС "ПАРУС".
5. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження статуту ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПА-
РУС" в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважена підписати Статут

ПрАТ КС "ПАРУС" та вчинити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією
Статуту.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".
8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС". Зат-

вердження умов цивільно-правових договорів  з головою та членами наг-
лядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядо-
вої ради.

9. Про обрання директора ПрАТ КС "ПАРУС", затвердження умов кон-
тракту з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрак-
ту з директором.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ КС "ПА-
РУС".

11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ КС "ПАРУС".
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізій-

ної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Ревізійної комісії.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на
власному веб - сайті Товариства: www.parus.net.ua .

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів до дня проведення позачергових загальних збо-
рів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів у робо-
чі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: 01021, м.
Київ, вул. Шовковична, 11/1, к.16, довідки за телефоном: (044) 2876062, а
в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх прове-
дення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними матеріалами (документами) - Магеровський Віталій Павлович.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ КС "ПАРУС" надсилати  до 07 листопада 2017
року включно у письмовому вигляді за адресою: 01021, м. Київ, вул. Шов-
ковична, 11/1, к.16.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міс-
титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
коном.

Директор ТОВ "ІНВЕСТПРОЕКТ" О.М. Остапенко

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03481879
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Михайла Грушевського,

буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356-403 356-404
5. Електронна поштова адреса: i.shumeiko@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://dnp.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
II. Текст повідомлення

18.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про

змiну типу та найменування Товариства (протокол № 1/2017 вiд
18.10.2017р.).

25.10.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридич-
них осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ".

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння 

Бiлик Валентин Олександрович 
26.10.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ-
15"; код за ЄДРПОУ 01267194; місцезнаходження 61106, м. Харкiв, пр.
Московський, 299; тел/факс (0572) 99-21-37, 99-00-36; e-mail
zhbk15@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет zhbk15.com.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
23.10.2017 Рiшенням позачергових загальних зборів (протокол б/н вiд

23.10.2017) обрана на строк, необхiдний для виконання процедури лікві-
дації, Лiквiдацiйна комісія у складі: Голова - Остренко Владислав Анато-
лiйович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03117% на су-
му 21.00 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду директора; та Член - Пирiж-
кова Ольга Леонiдiвна, акцiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв
обiймала посаду головного бухгалтера. Зазначені особи, не надали згоди
на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Директор Остренко В.А. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно з законодавством.

Шановні акціонери
приватного аКцІонерного товариСтва 

«ЄвропейСьКий дІм»
(код ЄДРПОУ - 32712397, юридична та поштова адреса: Україна, 

м.  Львів, вул. Театральна,16)
повідомляємо вам, що «29» листопада 2017 р. о 20:00 год.

відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів
за адресою Товариства: україна, м. львів, вул. театральна, 16 готель 

«леополіс» (в приміщенні бібліотеки).
Початок реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у 

Зборах буде здійснюватися 29 листопада 2017 року з 19:45 до 20:00 за 
місцем їх проведення.

проект порядку денного:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3. Надання згоди Приватному акціонерному товариству «Європейський 

Дім» на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 
травня 2017 року з компанією KusinkapitalAb (Кусінкапітал АБ). Уповнова-

ження голови правління на підписання Договору про внесення змін до До-
говору іпотеки від 24 травня 2017 року. 

4. Надання згоди Приватному акціонерному товариству «Європейський 
Дім» на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 трав-
ня 2017 року з компанією HT PropertyDevelopment OU (Ейч Ті Проперті Девелоп-
мент ОУ). Уповноваження голови правління на підписання Договору про вне-
сення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року.

Акціонери Товариства можуть звернутися до Товариства для ознайом-
лення з матеріалами в будь-який робочий день під час підготовки до За-
гальних зборів акціонерів, маючи при собі документ, що посвідчує особу.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 24 година 24 листопада 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представ-
никам акціонерів - паспорт та оформлену згідно з законодавством довіреність.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://edim.bfg.lviv.ua/. 

З повагою,
Уповноваженийпредставник «Європейський дім» ____ Тарас Сеник
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Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІ-

НІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 02650630, місцезнаходження

юридичної особи: 98664, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта,
смт. Гаспра, Алупкінське шосе, 4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТПРО-
ЕКТ" як акціонер, який є власником 10 і більше відсотків простих іменних
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТО-
РІЙ "ПАРУС", повідомляє, що відповідно до ст.47 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства" на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше
відсотків простих іменних акцій Товариства, відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІ-
НІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС" (надалі - Товариство, ПрАТ КС "ПАРУС")
"28" листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна,
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, к. 501.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних збо-
рах акціонерів "28" листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення
о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акці-
онерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину "22" листопада 2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проек-
том порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ КС "ПАРУС". Затвердження умов договору про передачу пов-
новажень лічильної комісії Загальних зборів до Депозитарної установи.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ КС "ПАРУС".

3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ КС "ПАРУС". Порядок проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПрАТ КС "ПАРУС".
5. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження статуту ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПА-
РУС" в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважена підписати Статут

ПрАТ КС "ПАРУС" та вчинити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією
Статуту.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".
8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС". Зат-

вердження умов цивільно-правових договорів  з головою та членами наг-
лядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядо-
вої ради.

9. Про обрання директора ПрАТ КС "ПАРУС", затвердження умов кон-
тракту з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрак-
ту з директором.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ КС "ПА-
РУС".

11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ КС "ПАРУС".
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізій-

ної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Ревізійної комісії.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на
власному веб - сайті Товариства: www.parus.net.ua .

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів до дня проведення позачергових загальних збо-
рів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів у робо-
чі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: 01021, м.
Київ, вул. Шовковична, 11/1, к.16, довідки за телефоном: (044) 2876062, а
в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх прове-
дення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними матеріалами (документами) - Магеровський Віталій Павлович.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ КС "ПАРУС" надсилати  до 07 листопада 2017
року включно у письмовому вигляді за адресою: 01021, м. Київ, вул. Шов-
ковична, 11/1, к.16.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міс-
титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
коном.

Директор ТОВ "ІНВЕСТПРОЕКТ" О.М. Остапенко

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03481879
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Михайла Грушевського,

буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356-403 356-404
5. Електронна поштова адреса: i.shumeiko@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://dnp.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
II. Текст повідомлення

18.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про

змiну типу та найменування Товариства (протокол № 1/2017 вiд
18.10.2017р.).

25.10.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про
юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридич-
них осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ".

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння 

Бiлик Валентин Олександрович 
26.10.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ-
15"; код за ЄДРПОУ 01267194; місцезнаходження 61106, м. Харкiв, пр.
Московський, 299; тел/факс (0572) 99-21-37, 99-00-36; e-mail
zhbk15@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет zhbk15.com.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
23.10.2017 Рiшенням позачергових загальних зборів (протокол б/н вiд

23.10.2017) обрана на строк, необхiдний для виконання процедури лікві-
дації, Лiквiдацiйна комісія у складі: Голова - Остренко Владислав Анато-
лiйович, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03117% на су-
му 21.00 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду директора; та Член - Пирiж-
кова Ольга Леонiдiвна, акцiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв
обiймала посаду головного бухгалтера. Зазначені особи, не надали згоди
на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Директор Остренко В.А. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБ-
РИКА"; код за ЄДРПОУ 00851376; місцезнаходження 44700, Волинсь-
ка обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка; тел/факс (03342) 2-26-
05; е-mail m.chub@chebaturochka.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
chebaturochka.ua. Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Дата зміни емітенту невідома, дата повідомлення емітента особою,
що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі,
25.10.2017: частка акціонера Melinda Corporation (ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського реєстру 171785, місцезнаход-
ження вул.Франсіса Рошеля, Сапунд енд Віжи Хауз, 2-й пов, оф.1, м.Вік-
торія, Сейшельські острови, острів Мае, 0000) у загальній кількості акцій
змінилася з 23.761% до 0.0%, у т.ч. частка у загальній кількості голосу-
ючих акцій змінилася з 23.988% до 0.0%; частка акціонера СТIЧТIН АДМI-
НIСТРАТIЄКАНТОР СЕЙФДАМ (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
SAFEDAM) (Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківс-
ького реєстру 856278221, місцезнаходження: 1075 HJ, м.Амстердам, вул.
Де Лаiрессеслраат, буд.127) у загальній кількості акцій змінилася з 0.0%
до 23.761%, у т.ч. частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася
з 0.0% до 23.988%. 

Генеральний директор Сич А.В. підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ-
15"; код за ЄДРПОУ 01267194; місцезнаходження 61106, м. Харкiв, пр.
Московський, 299; тел/факс (0572) 99-21-37, 99-00-36; e-mail
zhbk15@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет zhbk15.com.ua.

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї за рiшен-
ням вищого органу емiтента

Дата прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї -
23.10.2017. Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про при-
пинення емiтента шляхом лiквiдацiї - загальнi збори ПАТ "ЗЗБК-15". При-
чини рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї - фiнансова не-
доцiльнiсть подальшого iснування Товариства. Дата проведення загаль-
них зборiв - 23.10.2017. Результати голосування - "ЗА" - 208951 шт. (100%
вiд зареєстрованих голосуючих акцiй), "ПРОТИ" - 0 шт., "УТРИМАЛИСЬ" -
0 шт. Емiтент має в наявностi кредиторiв. За даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, пiдтвердженої аудиторським висновком: - вартiсть
чистих активiв - 7684 тис.грн; - сума зобов'язань - 4786 тис.грн.; - розмiр
власного капiталу - 7684 тис.грн. Враховуючи показники фiнансової звiт-
ностi станом на 31.12. 2016 року активiв емiтента достатньо для розра-
хунку за його зобов'язаннями. Сума, яка може бути розподiлена мiж акцi-
онерами, буде встановлена пiсля задоволення можливих вимог кредито-
рiв. Директор Остренко В.А. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРО-
ЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІН-
СТИТУТ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01417802.
3. Місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ву-

лиця Пастера, будинок 10.
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 778 28 17
5. Електронна поштова адреса: zao@ukrstalproekt.com.uamailto:iga-

ydar@privat-agro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrstalproekt.com.uamail-
to:igaydar@privat-agro.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення

23 жовтня 2017 року за наказом Голови правління  ПРАТ "УАПКТІ
"УКРСТАЛЬПРОЕКТ" (наказ 24-к від 23.10.2017 року) було звільнено го-
ловного бухгалтера ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" Говоруху Анаста-
сію Миколаївну за власним бажанням.

Говоруха А.М. не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ "УАПКТІ
"УКРСТАЛЬПРОЕКТ",  не має судимості (в тому числі непогашеної) за ко-
рисливі та посадові злочини.  Говоруха А.М. перебувала на посаді 19 років
10 місяців (обрана протоколом загальних зборів акціонерів №9 від
10.12.1997 року, переобрана протоколами загальних зборів акціонерів: №12
від 30.03.2000 року, №37 від 06.03.2003 року, №18 від 28.02.2006 року; нака-
зами: №21-а від 24.02.2011 року, №13-а від 26.02.2014 року, №27а від
01.03.2017 року на підставі відповідних рішень загальних зборів акціонерів).
Говоруха А.М. не надала згоди на поширення її персональних даних.

24 жовтня 2017 року за наказом Голови правління  ПРАТ "УАПКТІ
"УКРСТАЛЬПРОЕКТ" (наказ 25-к від 23.10.2017 року) було призначено го-
ловного бухгалтера ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" Сновальову Лю-
бов Миколаївну на підставі її заяви (за сумісництвом).

Сновальова Л.М. не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ "УАП-
КТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ",  не має судимості (в тому числі непогашеної) за
корисливі та посадові злочини.  Головний бухгалтер  ПРАТ "УАПКТІ "УКР-
СТАЛЬПРОЕКТ" призначена на посаду безстроково. Інформація про інші
посади, які обіймала головний бухгалтер протягом останніх п'яти років : з
22.12.2009 року ТОВ "Аптека 7" заступник головного бухгалтера; з
13.05.2016 року ТОВ "Мед-Сервіс Юг" головний бухгалтер; 02.03.2016 ро-
ку ТОВ "Цифротех" заступник головного бухгалтера; з 01.08.2016 року
ТОВ "Мед-Сервіс Харків" головний бухгалтер;  з 20.04.2017 року ТОВ
"ПРИВАТОФИС"  головний бухгалтер (станом на 24.10.2017р.  є основним
місцем роботи).

Головний бухгалтер  ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" не надала
згоди на поширення її персональних даних.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правління Кушніров Леонід Аронович 24.10.2017 р.

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

пуБлIчне аКцIонерне 
товариСтво 
"плодороЗСадницьКе"

2. Код за ЄДРПОУ 05528378
3. Місцезнаходження 08141, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, с. Петрiвське, 
вул. Господарська, 1

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0504694037 

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

http://plodsad.patprom.com/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом ліквідації за рішенням вищого 
органу емітента

II. текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

назва органу, який прийняв 
рішення про припинення 

емітента шляхом ліквідації

наявність у 
емітента кредито-

рів (так/ні)
1 2 3 4
1 16.10.2017 Загальнi збори акцiонерiв Ні
Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про припинення емiтента 
шляхом лiквiдацiї. Причина такого рiшення - скрутне фiнансове станови-
щем внаслiдок економiчної кризи, подальше функцiонування акцiонерного 
товариства є економiчно недоцiльним, а також у пiдприємства вiдсутнiй 
прибуток та утворюються борги. Результати голосування щодо зазначе-
ного рiшення: 69014 голосiв «ЗА», «ПРОТИ» - 0 голосiв. Кредитори 
вiдсутнi.
Вартiсть чистих активiв - 989 000,00 грн., сума зобов’язань 67 000,00 грн., 
розмiр власного капiталу 922 000,00 грн. 
В емiтента достатньо активiв для розрахунку за його зобов'язаннями. 
Сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i 
розподiлятимется мiж акцiонерами - вiдсутня.

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 Гаврилюк Микола Петрович
Голова лiквiдацiйної комiсiї (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.10.2017
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №204, 27 жовтня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Плодорозсадницьке"

2. Код за ЄДРПОУ 05528378
3. Місцезнаходження 08141, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Петрiвське, 
вул. Господарська, 1

4. Міжміський код, телефон 
та факс

0504694037 

5. Електронна поштова 
адреса

plodorozsad@gmail.com

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

http://plodsad.patprom.com/

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

II. текст повідомлення

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

посада

прізвище, 
ім'я, по бать-

кові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
Єдрпоу 
юридич-
ної особи

розмір 
частки в 
статутно-
му капіта-

лі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
16.10.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Директор Гаврилюк 
Микола 

Петрович

д/н д/н
д/н

78.519016

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. В зв'язку з цим повноваження щодо 
управлiння справами акцiонерного товариства перейшли до Лiквiдацiйної 
комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Гаврилюк Микола Петрович перебував на посадi 
директора ПАТ "Плодорозсадницьке" протягом 7 рокiв.
16.10.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Головний 
бухгалтер

Дзюба Раїса 
Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. В зв'язку з цим повноваження щодо 
управлiння справами акцiонерного товариства перейшли до Лiквiдацiйної 
комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини.Дзюба Раїса Петрiвна перебувала на посадi головного 
бухгалтера ПАТ "Плодорозсадницьке" протягом 7 рокiв.
16.10.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Голова 
Наглядової 

ради

Савустьян 
Сергiй 

Iванович

д/н д/н
д/н

0.009115

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. В зв'язку з цим повноваження щодо 
управлiння справами акцiонерного товариства перейшли до Лiквiдацiйної 
комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини.Савустьян Сергiй Iванович перебував на посадi Голови 
Наглядової ради ПАТ "Плодорозсадницьке" протягом 2 рокiв.
16.10.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Наглядової 

ради

Усик Павло 
Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0.009115

Зміст інформації:

16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. В зв'язку з цим повноваження щодо 
управлiння справами акцiонерного товариства перейшли до Лiквiдацiйної 
комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Усик Павло Анатолiйович перебував на посадi члена 
Наглядової ради ПАТ "Плодорозсадницьке" протягом 2 рокiв.
16.10.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Наглядової 

ради

Гей Олек-
сандр 

Iванович

д/н д/н
д/н

0.009115

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. В зв'язку з цим повноваження щодо 
управлiння справами акцiонерного товариства перейшли до Лiквiдацiйної 
комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Гей Олександр Iванович перебував на посадi члена 
Наглядової ради ПАТ "Плодорозсадницьке" протягом 2 рокiв.
16.10.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Ревiзор 
акцiонерного 
товариства

Луценко Лiдiя 
Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. В зв'язку з цим повноваження щодо 
управлiння справами акцiонерного товариства перейшли до Лiквiдацiйної 
комiсiї. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Луценко Лiдiя Петрiвна перебувала на посадi Ревiзора 
акцiонерного товариства ПАТ "Плодорозсадницьке" протягом 2 рокiв.
16.10.2017 призна-

чено
Голова 

лiквiдацiйної 
комiсiї

Гаврилюк 
Микола 

Петрович

д/н д/н
д/н

78.519016

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. Гаврилюка Миколу Петровича 
безстроково призначено Головою Лiквiдацiйної комiсiї, посади, якi 
обiймав протягом останнiх 5 рокiв - директор ПАТ "Плодорозсадницьке". 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. У 
посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. 
16.10.2017 призна-

чено
Член 

Лiквiдацiйної 
комiсiї

Сiтнiченко 
Нiна 

Юхимiвна

д/н д/н
д/н

0.009115

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. Сiтнiченко Нiну Юхимiвну безстроко-
во призначено членом Лiквiдацiйної комiсiї, посади, якi обiймала 
протягом останнiх 5 рокiв - зав.складом ПАТ "Плодорозсадницьке". 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. У 
посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. 
16.10.2017 призна-

чено
Член 

Лiквiдацiйної 
комiсiї

Луценко Лiдiя 
Петрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
16.10.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  "Плодорозсадницьке" прийнято рiшення про лiквiдацiю товариства 
та призначено Лiквiдацiйну комiсiю. Луценко Лiдiю Петрiвну безстроково 
призначено членом Лiквiдацiйної комiсiї, посади, якi обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв - бухгалтер ПАТ "Плодорозсадницьке", ревiзор 
акцiонерного товариства ПАТ "Плодорозсадницьке". Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

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 Гаврилюк Микола Петрович
Голова лiквiдацiйної комiсiї (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.10.2017
(дата)

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво “плодороЗСадницьКе”
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Шановний акціонер!
ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі - Товариство) повідомляє, що 

29 листопада 2017 року 10:00 відбудуться позачергові Загальні Збо-
ри акціонерів Товариства (далі- Збори) за адресою місцезнаходження 
Товариства: україна, донецька область, м.Краматорськ, 
пат  «енергомашспецсталь» - в конференц-залі адміністративно-
побутового корпусу №1.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах: з 9:00 до 9:50 за адре-
сою місцезнаходження Товариства - в холі 1 поверху адміністративно-
побутового корпусу №1. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах, складається станом на 24 години 23.11.2017 року. Для реє-
страції акціонерам необхідно при собі мати паспорт. Для представни-
ків акціонерів додатково необхідно мати документи, які підтверджують 
їх повноваження для участі у Зборах, оформлені відповідно до вимог 
чинного законодавства України. З документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають 
можливість ознайомитися за адресою місцезнаходження Товариства 
в кімнаті переговорів №1 КПП №2 адміністративно-побутового корпусу 
№3, в робочі дні з 10:00 до 15:00 або в день проведення Зборів - 
29.11.2017 року з 9:00 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Адре-
са веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денно-
го - www.emss.ua. Контактна особа: Чеботаєва Тетяна Вікторівна - 
провідний економіст відділу корпоративного управління, тел. (06264) 
6-97-11, внутрішній 14-33.

проект порядку денного  
з проектами рішень:

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів 
Товариства.

2. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією 
ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики № 1/ FL від 
09.07.2010р.

3. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією 
ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики № 1/ FI від 

09.07.2010р.
4. Про внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії 

№107-В /13 від 18.09.2013р., укладеного Товариством з Публічним акціо-
нерним товариством «Альфа-Банк».

5. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, 
уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товариством 
«Альфа-Банк» додаткову угоду / додаткові угоди до Договору про 
відкриття кредитної лінії №107-В /13 від 18.09.2013р. і до Додаткових 
угод про надання траншів.

6. Про внесення змін до умов договорів застави / іпотеки, укладених 
Товариством з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк», 
пов'язаних з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії 
№107-В /13 від 18.09.2013р.

7. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, 
уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товариством 
«Альфа-Банк» додаткову угоду / додаткові угоди до договорів застави / 
іпотеки, укладеними з Публічним акціонерним товариством «Альфа-
Банк», пов'язані з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної 
лінії №107-В /13 від 18.09.2013р.

8. Про внесення змін до умов Кредитного Договору №KC-712/11 від  
12 вересня 2011 року, сторонами якого є Товариство та Публічне акціо-
нерне товариство «Альфа-Банк».

9. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, 
уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товариством 
«Альфа-Банк» додаткову угоду / додаткові угоди до Кредитного договору 
№KC-712/11 від 12.09.2011р.

10. Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань за 
Кредитним договором №KC-712/11 від 12.09.2011р. між Товариством та 
Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк».

11. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, 
уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товари-
ством «Альфа-Банк» договори застави / іпотеки.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано 
27.10.2017р. в бюллетень «Відомості НКЦПФР» №204(2709)

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «енергомаШСпецСталь»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00210602)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 13857564
3. Місцезнаходження 69037 Запорiзька область, мiсто 

Запорiжжя вулиця Незалежної України, 
будинок 39Д

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 225-18-08, 225-18-32

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

http://www.industrialbank.ua

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

II. текст повідомлення
24.10.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла 

рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. 
Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: є майновi iнтереси, 
що не суперечать закону, пов’язанi з володiнням, користуванням i розпо-
рядженням майном. Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної 
особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 
м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки 
заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України 

«Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостережної 
ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 29 055 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.): 2 788 217 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,04 %. Iншi iстотнi умови право-
чину: Договiр добровiльного страхування майна вiд вогневих ризикiв та 
ризикiв стихiйних явищ.

24.10.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. 
Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: є майновi iнтереси, 
що не суперечать закону, пов’язанi з володiнням, користуванням i розпо-
рядженням майном. Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної 
особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 
м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки 
заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостережної 
ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 29 055 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.): 2 788 217 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,04 %. Iншi iстотнi умови право-
чину: Договiр добровiльного страхування майна вiд техногенних ризикiв 
та протиправних дiй третiх осiб.

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 Букрєєв михайло 
Юрiйович  25.10.2017

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво аКцIонерний КомерцIйний БанК 
«IндуСтрIалБанК»
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пуБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«КиївСьКе автотранСпортне  

пІдприЄмСтво 13003»
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:
Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприєм-

ство 13003», ЄДРПОУ 03114260, місцезнаходження 01042, м. Київ, ВУЛИЦЯ 
ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 3, Тел.. (044) 351-19-70, факс (044) 351-19-70

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.10.2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.pat_katp13003.at-ua.org 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора  - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудитор - фізична особа - підприємець Шайдабеков М.М, 2280014251.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). Загальні збори протягом звітного року не 
проводились через відсутність кворому.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного року не на-
раховувались та не виплачувались.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 483 483
Основні засоби (за залишковою вартістю) 115.0 115.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 368 368
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 4000 4000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1311 1311
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16000 16000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

4000 4000

у відсотках від 
статутного капіталу

100 100

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

- -

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «КиївСьКе 
автотранСпортне пІдприЄмСтво 13003»

річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:

Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підпри-
ємство 13003», ЄДРПОУ 03114260, місцезнаходження 01042, м. Київ, ВУ-
ЛИЦЯ ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 3, Тел.. (044) 351-19-70, факс (044) 351-
19-70

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.10.2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.pat_katp13003.at-ua.org 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора  - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудитор - фізична особа - підприємець Шайдабеков М.М, 2280014251.

5. Інформація про загальні збори. 01.09.2014 року відбулися позачергові 
Загальні збори ПАТ «Київське АТП 13003». Порядок денний:1. Обрання 
складу лічильної комісії.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів 
акціонерів.3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціо-
нерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існую-
чої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.4.Прийняття рішення 
про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасника-
ми такого розміщення).5. Обрання уповноваженого органу акціонерного то-
вариства при здійсненні дій пов’язаних із збільшенням статутного капіталу. 
6.Обрання уповноваженої особи акціонерного товариства при здійсненні дій 
пов’язаних із збільшенням статутного капіталу.7. Прийняття рішення про за-
твердження проспекту емісії акцій. По першому питанню порядку денного 
прийнято рішення: Обрати наступний склад лічильної комісії:Голова лічильної 
комісії - Варес Марія Олександрівна, Члени лічильної комісії – Голубенко 
Яніна Олексіївна, Гребеник Ірина Сергіївна. По другому питанню порядку 
денного прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів 
Гребеник Ірину Сергіївну, секретарем загальних зборів акціонерів обрати 
Сиротенка Олександра Олександровича. По третьому питанню порядку 
денного прийнято рішення: Збільшити за рахунок додаткових внесків розмір 
статутного капіталу ПАТ «Київське АТП 13003» на 3 575 712 грн. (три мільйо-
ни п’ятсот сімдесят п’ять тисяч сімсот дванадцять гривень 00 копійок) шляхом 
приватного розміщення 14 302 848 (чотирнадцять мільйонів триста дві тися-
чі вісімсот сорок вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 коп. 
(двадцять п’ять коп.) кожна. По четвертому питанню порядку денного при-
йнято рішення: Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ 
«Київське АТП 13003» (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого 
розміщення). По п’ятому питанню порядку денного прийнято рішення: Об-
рати Наглядову раду уповноваженим органом акціонерного товариства при 
здійсненні дій пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та надати їй 
повноваження проведення визначених дій. З шостого питання порядку ден-
ного прийнято рішення: Обрати голову правління Дячок Ігоря Олексійовича, 
уповноваженою особою акціонерного товариства, при здійсненні дій 
пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та надати йому повноваження. 
З сьомого питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити проспект 
емісії акцій.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного року не на-
раховувались та не виплачувались.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 445 445,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 115.0 115.6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 330 315,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 12,9
Власний капітал - -
Статутний капітал 4000 424,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1283) (1279)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1311 1270,6
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16000 16000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

4000 4000

у відсотках від 
статутного капіталу

100 100

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

- -

повІдомлення про проведення поЗачергових ЗБорІв

приватне аКцІонерне товариСтво 
Страхова КомпанІя «Сан лайф»

код ЄДРПОУ: 21538028, що знаходиться за адресою: 01032 м. Київ, 
вул. Старовокзальна, 17, повідомляє, що 29 листопада 2017 року  
об 11-00 відбудуться позачергові збори акціонерів. Місце проведення збо-
рів: м. Київ, вул. Старовокзальна, 17, тов «аполло».

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку зі зміною реєстрацій-

них даних Генерального директора ПрАТ СК «Сан Лайф». 
3. Затвердження положень про органи управління, контролю і посадо-

вих осіб Товариства. 
Реєстрація акціонерів - 29 листопада 2017 року з 10-30 до 11-00 за 

місцем проведення Зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах – 24.11.2017р. 
Акціонери можуть ознайомитися із документами, необхідними для 

прийняття рішень з порядку денного, у відповідальної особи Філіппов-
ською І.О. у робочому кабінеті вул. Старовокзальна, 17 з 15-00 до 17-00 у 
робочі дні з 30 жовтня до 29 листопада 2017 року. 

Довідки за телефонами: (044) 235-89-17 (відповідальна особа), 
(044)  235-78-92 (приймальня); 

генеральний директор прат СК «Сан лайф» р.Б.тальський
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «А», Код за ЄДРПОУ 32477464, 81030, 
Львівська обл. , Яворiвський р-н, с.Чернилява, вул.Польова, 1 тел. 
(032)239-31-12.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.10.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: tda.emiti.net

приватне аКцІонерне товариСтво «торговий центр «а»

повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
тов «Інтертрейд лІмІтед», ідентифікаційний код юридичної 

особи 32962352, (без правочину з іншими особами щодо узгодження дій для 
досягнення спільної мети) повідомляє про намір придбати акції ПАТ «Завод 
обважнювачів», ідентифікаційний код юридичної особи 00136751, в кількості 
7751362 штуки, що становитиме 94,95 % статутного капіталу ПАТ «Завод об-
важнювачів». ТОВ «Інтертрейд Лімітед» на дату цього повідомлення прямо чи 
опосередковано не володіє акціями ПАТ «Завод обважнювачів». Директор.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«автотранСпортне пІдприЄмСтво - 15339» 
повідомляє про втрату Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєстра-
ційний № 137/16/1/98 від 06 липня 1998 року, видане Полтавським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку Публічному акціонерному товариству «Автотранспортне підприєм-
ство - 15339» (код за ЄДРПОУ 03118268) 12 грудня 2011 року.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15339 15
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» 13
3. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 1
4. ПАТ ВЕСКО 3
5. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 11
6. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 7
7. ПАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 9
8. ПАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 10
9. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 8

10. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 13
11. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ 10
12. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15 2
13. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15 11
14. ПРАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 4
15. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 2
16. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 2
17. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 7
18. ПРАТ ІНТЕРТРЕЙД ЛІМІТЕД / ПАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» 15
19. ПРАТ ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС 5
20. ПАТ КИЇВСЬКЕ АТП 13003 7
21. ПАТ КИЇВСЬКЕ АТП 13003 14
22. ПАТ КИЇВСЬКЕ АТП 13003 14
23. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 3
24. ТОВ КУА ІНВЕСТЦЕНТР ЖИТЛО-ПРОЕКТ 6
25. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 3
26. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 2
27. ПАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 5
28. ПАТ ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ 11
29. ПАТ ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ 12
30. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 5
31. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 6
32. ПРАТ САНАТОРІЙ «ПАРУС» 10
33. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 14
34. ПАТ СК ЛІБЕРТІ 6
35. ПРАТ ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 4
36. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 9
37. ПАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 15
38. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
11

39. ПАТ ЧИНБАР 8
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17204
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
26.10.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     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 


