
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

«04» грудня 2017  м. Київ  № 862

Щодо анулювання ліцен-
зії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяль-
ності депозитарної уста-
нови ТОВ «Депозитарна 
компанія «СМАРТ ІН-
ВЕСТ» 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», статті 16 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (із зміна-
ми) (далі – Порядок), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяльності депозитарної установи 
серії АЕ № 263259 від 03.09.2013, видану на підставі рі-
шення Комісії від 03.09.2013 № 1692 ТОВАРИСТВУ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Депозитарна компа-
нія «СМАРТ ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 49000, 
м.  Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд. 8; код за ЄДРПОУ 
36440862), на підставі заяви про анулювання ліцензії від-
повідно до підпункту 1 пункту 1 розділу ІV Порядку.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників фондового ринку та повідомити у встановле-
ному порядку ПАТ «Національний депозитарій України», 
ТОВ «Депозитарна компанія «СМАРТ ІНВЕСТ», Націо-
нальний банк України про це рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 862 від 04.12.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

№232 (2737) 06.12.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 04 грудня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про відмову в погодженні набуття Ілюком І.Є. істотної участі у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІС-Холдинг»

прийнято рішення

2. Про відмову в погодженні набуття Дорофєєвим Д. М. істотної участі у профе-
сійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТМЕНТ КЕПІТАЛ»

прийнято рішення

3. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи ТОВ «Депозитарна компанія «СМАРТ ІНВЕСТ»

прийнято рішення

4. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Антарктика» від 
27.09.2017 № А/01-70 на постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 14.09.2017 № 147-ПУ-1-Е

постанову про накладення 
санкції залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення

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 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПАТ «Кіровоградгідроспецбуд» (25014,  
м. Кіровоград, вул. Промислова, буд. 4, код за ЄДРПОУ: 
01416197) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Кіровоградгідрос-
пецбуд». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
ПАТ «Кіровоградгідроспецбуд» від 07 липня 2010 року 
№61/11/1/10, видане 22 червня 2011 р. Кіровоградським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №403-КФ-С-А від 04 грудня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПАТ «Побуттех» (2-й Вологодський в’їзд, 6, 
м. Харків, 61001, код за ЄДРПОУ: 14090774) на скасу-
вання реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Побуттех». Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПАТ «Побуттех» від 25 травня 2010 року 
№28/20/1/10, видане 26.05.2011 Харківським територі-

альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№405-КФ-С-А від 04 грудня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА-68» (вул. Комарова, 110А, м. Світловодськ, Кі-
ровоградська область, 27505, код за ЄДРПОУ: 01034538) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ПАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА-68». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-68» від 06 
вересня 2010 року №80/11/1/10, видане 03.02.2012 Кіро-
воградським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження №406-КФ-С-А від 04 грудня 2017 
року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» (місцезнахо-
дження: вул. Рівненська, буд. 76А, м. Луцьк, Волинська 
область, 43020, код за ЄДРПОУ: 25093118) на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АЛЬФА-бАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 (044) 490-1645 +38 (044) 490-1645

5. Електронна поштова 
адреса

ssbo@alfabank.kiev.ua

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

https://alfabank.ua/investor-relations

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

II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ ''АЛЬФА-БАНК'' 01.12.2017 р. (Протокол 

№ 872) прийнято рiшення про схвалення правочину, щодо якого є 
заiнтересованiсть, а саме погоджено подальшу спiвпрацю мiж  
ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на ринкових умовах в 
рамках Генеральної угоди на передачу готiвкових коштiв у нацiональнiй 
та iноземнiй валютах та послуги iнкасацiї. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ''УКРСОЦБАНК'', код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
яка фiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
iстотною участю (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-
БАНК''. Загальна ринкова вартiсть майна або послугчи сума коштiв, що 
є предметом вказаних правочинiв, визначена вiдповiдно до законодав-
ства: вiдсутня. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис.грн. Спiввiдношення загальної рин-
кової вартостi майна або послугчи сума коштiв, що є предметом 
правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк: вiдсутнє.

III. Підпис
1. Особа, зазначе нанижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади Михайльо В.В.
Голова Правлiння 
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.12.2017
(дата)

СЛОВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» – 
розпорядження №552-КФ-З від 04 грудня 2017 року.

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

«06» грудня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-

тів, наданих ПрАТ «Лекс Холдинг» (04074, м. Київ,  
вул. Лугова, буд. 12, код за ЄДРПОУ: 31240623) на скасу-
вання реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Лекс Холдинг». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Лекс Холдинг» від 05 січня 2011 
року №11/1/11, видане Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №407-КФ-С-А від 05 грудня 2017 року.

04.12.2017 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

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

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 04.12.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт 04.12.2017 на суму
51 000 тис. грн. з доведенням загального обсягу придбаних Банком де-
позитних сертифiкатiв Нацiонального банку України до 54 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 51 000 тис. грн. Вартiсть
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,25%.

2. Спостережною радою Банку 04.12.2017 прийняте рiшення про
вчинення значного правочину, а саме укладення Договору про внесен-
ня змiн та доповнень № 2 вiд 04.12.2017 до кредитного договору № 016-
2017 вiд 03.11.2017, укладеного з Позичальником - ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРIНВЕСТ-ТРЕЙД", код ЄД-
РПОУ - 40338302, вiдповiдно до якого вносяться змiни до умов користу-
вання мультивалютною вiдзивною кредитною лiнiєю, а саме: встанов-
люється лiмiт для використання коштiв у гривнi - 5 400 000,00 грн; - у
доларах США - 800 000,00 доларiв США. Ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законо-
давства, становить: 27044 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,33 %.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О. Ф.  

05.12.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ «КРЕМЕНчУЦЬКИй ЗАВОД ДОРОжНІХ МАШИН»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство  

«Кременчуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600,  
м.Кременчук, пр.Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, 
телефон та факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова 
адреса: aktsioner@kredmash-zavod.com, сторінка в мережі Інтернет:  
www.kredmash.com, вид особливої інформації: Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії: 5.12.2017 р.
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом правочи-
ну, до вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 4.12.2017 105 000 422 835 24.83
Зміст інформації:
Наглядова рада 04.12.2017 р. прийняла рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину Товариством та надання повноважень на 
пiдписання договору поставки та додаткових угод до нього Головi Правлiння  - 
Генеральному директору, з правом доручення пiдпису заступнику Голови 
Правлiння – заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та 
економiки, згiдно наданої йому довiреностi, мiж ПрАТ «Кременчуцький завод 
дорожнiх машин» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» на суму, що не перевищує 25% 
активiв Товариства станом на 1.01.2017 р., а саме складає 24,83%. Предмет 
правочину – придбання товару (металопрокату). Ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 
105 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017 р.) – 422 835 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 24,83%.

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 Тверезий Олександр Володимирович
Голова правлiння-
Генеральний директор

М.П. 05.12.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ «КРЕМЕНчУЦЬКИй ЗАВОД ДОРОжНІХ МАШИН»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство  

«Кременчуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600,  
м.Кременчук, пр.Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, 
телефон та факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова 
адреса: aktsioner@kredmash-zavod.com, сторінка в мережі Інтернет:  
www.kredmash.com, вид особливої інформації: Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії: 5.12.2017 р.
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 

є 
предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 4.12.2017 60 000 422 835 14,19
Зміст інформації:
Наглядова рада 04.12.2017 р. прийняла рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину Товариством та надання повноважень на 
пiдписання договору поставки та додаткових угод до нього Головi 
Правлiння  - Генеральному директору, з правом доручення пiдпису заступ-
нику Голови Правлiння – заступнику Генерального директора з комерцiйних 
питань та економiки, згiдно наданої йому довiреностi, мiж ПрАТ «Кремен-
чуцький завод дорожнiх машин» та ТОВ «СВ Альтера Київ» на суму, що не 
перевищує 25% активiв Товариства станом на 1.01.2017 р., а саме складає 
14,19%. Предмет правочину – постачання комплектуючих виробів. Ринко-
ва вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства – 60 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017 р.) – 
422 835 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 14,19%.

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 Тверезий Олександр Володимирович
Голова правлiння-
Генеральний директор

М.П. 05.12.2017
(дата)

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОйчЕ бАНК ДбУ»
1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Дойче Банк ДБУ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36520434
1.4. Місцезнаходження емітента: 01015, м.Київ, вулиця Лаврська, буди-

нок 20.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: +38044-495-92-12
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kostyantyn.yarych@db.

com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html

1.8. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про змі-
ни складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення:

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, звільне-
но, обрано або припинено 

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

30.11.2017р звільнено Член Правлін-
ня

Троян Вікторія Олександрівна паспортні відомості: відсутній дозвіл особи 
про розкриття паспортних даних

немає

30 листопада 2017 року за Наказом Голови Правління Публічного акціонер-
ного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк») №171113/1/ОС від 
13.11.2017р. звільнено члена Правління, Керівника департаменту корпоратив-
них та правових стандартів Троян Вікторію Олександрівну (паспортні відомості: 
відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних). Наказ прийнятий на під-
ставі заяви про звільнення за власним бажанням. Зазначена вище фізична осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в 
статутному капіталі та акціями Банку не володіє. Троян Вікторія Олександрівна 

обіймала посаду Члена Правління Банку впродовж 8 місяців (з 01.03.2017р. по 
30.11.2017р.). На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. 

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 01.12.2017 року.

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

Голова Правління банку  бернд Вурт.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СБЕРБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до рішення Ради ПАТ «СБЕРБАНК» (Банк) від 01.12.2017 

(протокол №82) прийнято рішення про надання згоди на вчинення право-
чину, щодо якого є заінтересованість, а саме: Угоди про відступлення між 
Банком та Публічним акціонерним товариством «Сбєрбанк Росії» (реєстрацій-
ний номер (ОГРН) 1027700132195, місцезнаходження: вулиця Вавілова, 19, 
Москва, 117997, Російська Федерація). Інформація щодо особи, заінтере-
сованої у вчиненні Емітентом вищезазначеного правочину та ознаки заін-
тересованості: Публічне акціонерне товариство «Сбєрбанк Росії» - є акціо-
нером, який одноосібно володіє 100% акцій Емітента і стороною правочину 
у відповідності до п.2 ч.2 та ст.71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Предмет правочину та істотні умови: відступлення Публічним акціо-
нерним товариством «Сбєрбанк Росії» частково прав вимоги за Кредитним 
договором №6 від 03.12.2007 без будь-якої грошової винагороди. Ринкова 
вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства становить 46 688 800 доларів США і 
5 658 100 євро (загальна сума у гривнях за курсом Національного банку 
України на 30.11.2017 - 1 442 020 733,6715 грн. грн.) (визначається як сума 
коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю).

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 48265529 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності - 3%.

Відповідно до рішення Ради ПАТ «СБЕРБАНК» (Банк) від 01.12.2017 
(протокол №82) прийнято рішення про надання згоди на вчинення право-
чину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укладання Додаткової уго-
ди №3 про внесення змін до Угоди №VOLKS/L/2012 про встановлення 
кореспондентських відносин (банк-резидент) від 13.03.2012, укладеної 
між Банком) та Публічним акціонерним товариством «ВіЕс Банк» (код 
ЄДРПОУ 19358632, місцезнаходження: м. Львів, вул. Грабовського, 11). 
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні Емітентом вищеза-
значеного правочину та ознаки заінтересованості: Публічне акціонерне 
товариство «ВіЕс Банк» (код ЄДРПОУ 19358632, місцезнаходження: 
м.  Львів, вул. Грабовського, 11) відповідно до п. 3 ч.2 ст. 71Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства» є юридичною особою, в якій посадова 
особа Банку є посадовою особою: Голова Правління Банку Юшко Ігор 
Олегович є членом Спостережної Ради ПАТ «ВіЕс Банк»; член Ради Бан-
ку Лазарєва (Авдєєнко) Наталія Миколаївна є членом Спостережної ради 
ПАТ «ВіЕс Банк». Предмет правочину та істотні умови: отримання Бан-
ком права на договірне списання коштів з кореспондентського рахунку 
ПАТ «ВіЕс Банк». Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що 
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства стано-
вить 46 688 800, 00 доларів США та 5 658 100,00 євро, що разом за офі-
ційним курсом, встановленим Національним банком України на 
30.11.2017, еквівалентно 1 442 020 733,6715 грн. Вартість активів Емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності - 48265529 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 3%.

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

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

2. Голова Правління  Юшко І.О.
01.12.2017

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СбЕРбАНК»

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Полтавський 
турбомеханiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00110792
3. Місцезнаходження 36014, мiсто Полтава, вулиця 

Зiнькiвська, будинок 6
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0532) 511-477 (0532) 511-409

5. Електронна поштова 
адреса

a.arhipenko@nicmas.com

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

http://old.ptmz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
04.12.2017 року у Приватному акцiонерному товариствi «Полтав-

ський турбомеханiчний завод» (мiсцезнаходження: 36014, мiсто Пол-
тава, вул. Зiнькiвська, буд. 6, код за ЄДРПОУ 00110792), надалi - То-
вариство, вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб 
Товариства:

- 04.12.2017 року припинено повноваження виконуючої обов'язки 
головного бухгалтера Товариства Калько Ольги Василiвни (надалi - 
Посадова особа). Повноваження Посадової особи припинено у 
зв'язку iз закiнченням строку на який Посадову особу було призна-
чено. Згоду на розкриття паспортних даних Посадовою особою не 
надано. Акцiями Товариства Посадова особа не володiє. У Посадо-
вої особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi (викону-
вала обов'язки за посадою) з 21.11.2017 року.

04.12.2017 року на пiдставi рiшення тимчасово виконуючого повно-
важення директора Приватного акцiонерного товариства «Полтавський 
турбомеханiчний завод» (мiсцезнаходження: 36014, мiсто Полтава, 
вул.  Зiнькiвська, буд. 6, код за ЄДРПОУ 00110792), надалi - Товариство, 
(наказ №174/лс вiд 04.12.2017 року) вiдбулись наступнi змiни у складi 
посадових осiб Товариства:

- на перiод з 05.12.2017 року по 18.12.2017 року призначено ви-
конуючою обов'язки головного бухгалтера Товариства Калько Ольгу 
Василiвну (надалi - Посадова особа). Посадову особу призначено у 
зв'язку iз необхiднiстю призначення особи, яка виконуватиме 
обов'язки головного бухгалтера Товариства. Згоду на розкриття пас-
портних даних Посадовою особою не надано. Акцiями Товариства 
Посадова особа не володiє. У Посадової особи вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу призна-
чено на строк до 18.12.2017 року (включно). Протягом останнiх п’яти 
рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: з 01.06.2009 - на-
чальник сектору бухгалтерiї Товариства, з 19.12.2012 - начальник 
матерiального сектору фiнансово-економiчної служби бухгалтерiї То-
вариства, з 05.05.2015 - провiдний бухгалтер з облiку матерiалiв 
бухгалтерiї фiнансово-економiчної служби Товариства, з 24.02.2016  - 
заступник головного бухгалтера фiнансово-економiчної служби Това-
риства, з 21.11.2017 року виконуюча обов'язки головного бухгалтера 
Товариства.

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

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

2. Найменування посади Твердохлiб Сергiй Миколайович
Тимчасово виконуючий 
повноваження директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівни-
ка)

М.П. 05.12.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПОЛТАВСЬКИй ТУРбОМЕХАНIчНИй ЗАВОД”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIжТРАНСФОРМАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)270-39-00 (061)270-30-83

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

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

www.ztr.com.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення
30.11.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є постав-

ка трансформаторного обладнання. Вартiсть правочину: 291984 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 
рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 7,16%, але згiдно 
з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, 
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

30.11.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є постав-
ка трансформаторного обладнання. Вартiсть правочину: 106052 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за  
2016 рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 2,6%, але 
згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту  
ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочи-
ни чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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

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

2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.12.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 14007336
3. Місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтав-

ська, 121
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 7-74-86 

(05448) 7-74-86
5. Електронна поштова адреса: agrobilovody@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14007336.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або суду.

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕР-
ВІС», що відбулись 05.12.2017 року (протокол №2 від 05.12.2017 року) при-
йнято рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення 
в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». «ЗА» прийняття зазначеного рішення 
проголосувало – 4 007 530 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками го-
лосуючих акцій, «ПРОТИ» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій. Причиною прийняття зазначеного рішення стала необ-
хідність зменшення адміністративних витрат, пов`язаних з обслуговуванням 
такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство та покращен-
ня оперативності управління товариством. При перетворенні ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС» все його майно, права та обов’язки, які йому належать, пере-
ходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Розмір 
статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що створюється шля-
хом перетворення (на дату його створення) дорівнюватиме розміру статут-
ного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що припиняється шляхом перетво-
рення, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають 
обміну. Не підлягатимуть обміну акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», викуплені 
цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства 
шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону 
України «Про акціонерні товариства». Таким чином, розмір статутного капі-

талу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» буде дорівнювати розміру статутного 
капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та складатиме – 1 592 349 (один мільйон 
п’ятсот дев’яносто дві тисячі триста сорок дев`ять) гривень 00 копійок.

Затверджено наступний порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі правонаступника – ТОВАРИ-
СТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»: Всі акціонери (їх правонаступники) 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», акції яких не були викуплені, стають засновни-
ками (учасниками) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Статут ТОВАРИ-
СТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» буде містити відомості про склад засновників 
(учасників) із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника) 
станом на день його затвердження. Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ДО-
ДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГ-
РОТЕХСЕРВІС» відбувається із збереженням співвідношення кількості ак-
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС», що перетворюється. Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» кон-
вертуються в частки правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» з 
коефіцієнтом 1 та розподіляються серед його учасників із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капі-
талі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». При здійсненні обміну розмір частки учасни-
ка у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю повинен 
дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, які належали 
йому у статутному капіталі акціонерного товариства, на дату затвердження 
установчих документів товариства, що створюється в результаті перетво-
рення. З дати державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
його учасникам будуть видаватись відповідні свідоцтва про володіння 
частками у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Вида-
ча буде здійснюватись за місцезнаходженням цього Товариства у робочі 
дні з 10 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин. Свідоцтва про володіння 
часткою видаються на весь розмір статутного капіталу. Термін отримання 
свідоцтва про володіння частками необмежений.

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

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

2. Голова комісії з припинення  _____  Кривуша Віктор Павлович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  05.12.2017 року
  (дата)



№232, 6 грудня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

Додаток 21
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АбС-УКР»

код за ЄДРПОУ 24720911
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 92/2/2017/Т.
Дата реєстрації «01» листопада 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
15.11.2017р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії об-
лігацій)

 12.01.2018р.

фактична  15.11.2017р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

 1430000(один мільйон чоти-
риста тридцять тисяч) штук

фактично розміщених  1430000(один мільйон чоти-
риста тридцять тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

 250250000,00(двісті 
п’ятдесят мільйонів двісті 
п’ятдесят тисяч гривень 
00 копійок) грн.

фактично розміщених, грн.  250250000,00(двісті 
п’ятдесят мільйонів двісті 
п’ятдесят тисяч гривень 
00 копійок) грн.

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

 250250000,00(двісті 
п’ятдесят мільйонів двісті 
п’ятдесят тисяч гривень 
00 копійок) грн.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.):0

Сума, сплачена за облігації 
(грн):0,00

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

6. Кількість облігацій, що обліковуються на 
рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***

0

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

0,00

Затверджено:
Генеральний директор

(посада)
_______
(підпис)

Сарахман О.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор

(посада)
_______
(підпис)

М. П.

Сарахман О.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:
________________

(посада)
_______
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

________________
(посада)

_______
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИй 
АРМАТУРНИй ЗАВОД». 2.Код за ЄДРПОУ: 14308859. 3.Місце-
знаходження: 52580, смт. Славгород, вул. Заводська,1. 4.Міжміський код, 
телефон та факс: 0985151401 (0566)347346. 5. Електронна поштова 
адреса- saz@emitinfo.com. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації-  
saz.emitinfo.com. 7.Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

Текст повідомлення. 1.Найменування уповноваженого органу 
емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб - рі-
шення Наглядової Ради підприємства (протокол 6/2017). Дата прий-
няття рішення- 01.12.2017р. Зміст такого рішення із зазначенням під-
став такого рішення- на пiдставi поданої заяви про звiльнення за 
власним бажанням було прийняте рiшення Наглядової Ради 
пiдприємства (протокол 6/2017 вiд 01.12.2017р.) про звiльнення Голо-
ви Правлiння Антип’єва Андрiя Юрійовича. Інформація про посадову 
особу- Антип’єв Андрій Юрійович, паспорт серії АЕ 874165 від 
11.12.1997р., виданий Нiкопольським МВУМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Повна назва посади, з якої звільнено таку 
особу – Голова Правління. Розмір пакета акцій- посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емітента, Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/
відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини - Антип’єв Андрій Юрійович подав заяву 
на ім’я Голови Наглядової ради про звільнення його з посади Голови 
Правління за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини відсутні. Oсоба перебувала на посадi з 
24.04.2017р. по 01.12.2017р.

2.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рі-
шення про зміну складу посадових осіб- рішення Наглядової Ради під-
приємства (протокол 6/2017). Дата прийняття рішення - 01.12.2017р. 
Зміст такого рішення із зазначенням підстав такого рішення– у зв’язку 
зі звільненням Голови Правління Антип’єва А.Ю. було прийняте 
рiшення Наглядової Ради обрати членом Правління Сенюру Юрія Ми-
хайловича з 04.12.2017р. Інформація про посадову особу– Сенюра 
Юрій Михайлович, паспорт серії AE 724647 виданий Синельниківським 
МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р. Повна назва 
посади, на яку призначено таку особу- член Правління ПрАТ «САЗ». 
Розмір пакета акцій- посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емі-
тента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини- у 
зв’язку зі звільненням за власним бажанням з посади Голови Правлін-
ня Антип’єва А.Ю. було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол 6/2017 вiд 01.12.2017р.) обрати новим членом Правління Се-
нюру Юрія Михайловича. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини відсутні. Посадову особу призначено на строк з 04 груд-
ня 2017р. по 30 квітня 2021р. За останні п’ять років обіймав посаду 
директора ТОВ «Ікар».

3. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рі-
шення про зміну складу посадових осіб- рішення Наглядової Ради під-
приємства (протокол 6/2017). Дата прийняття рішення- 01.12.2017р. 
Зміст такого рішення із зазначенням підстав такого рішення– у зв’язку зі 
звільненням Голови Правління Антип’єва А.Ю. було прийняте рiшення 
Наглядової Ради призначити Головою Правління Сенюру Юрія Михайло-
вича з 04.12.2017р. Інформація про посадову особу– Сенюра Юрій Ми-
хайлович, паспорт серії AE 724647 виданий Синельниківським МРВ 
УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р. Повна назва поса-
ди, на яку призначено таку особу- Голова Правління ПрАТ «САЗ». Розмір 
пакета акцій- посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та 
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини- у зв’язку зі звільнен-
ням за власним бажанням з посади Голови Правління Антип’єва А.Ю. 
було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства (протокол 6/2017 
вiд 01.12.2017р.) призначити на посаду Голови Правління Сенюру Юрія 
Михайловича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
відсутні. Посадову особу призначено на строк з 04 грудня 2017р. по 
30  квітня 2021р. За останні п’ять років обіймав посаду директора 
ТОВ  «Ікар».

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 

Найменування посади Голова правлiння Сенюра Юрій Михайлович 
06.12.2017р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

Повне найменування емітента :ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «жЕжЕЛIВСЬКИй КАР'ЄР». Код за ЄДРПОУ 
00292379. Місцезнаходження 22116, с.Жежелiв, Козятинського р-ну, 
Вiнницької обл., Кар'єрна. Міжміський код, телефон та факс 04342 35-1-48 
04342 35-1-48. Електронна поштова адреса zezeliv.karer@mineral.eu. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації http://www.mineral-ukraina.com/uk-3/--1/a---1/a-1/. 
Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
01.12.2017р., протокол №01/12-1, Наглядовою радою 

ПрАТ  «Жежелiвський кар'єр» (далi - Товариство) прийнято рiшення про 
надання згоди на укладення з компанiєю ТОВ «RESTA DAKON» (Преров, 
Чеська Республiка) Договору оренди обладнання для виготовлення щебе-
невої продукцiї,згiдно якого загальна сума орендної плати не може переви-
щувати 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) ЕВРО. Офiцiйний курс НБУ станом 

на 01.12.2017р.: 1 євро = 32,17696500 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi за 2016 рiк складає 20018.00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 24.04%. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного вiдсутнi. Iнформацiя щодо загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» та «проти» прийняття рiшення не наводиться, оскiльки рiшення про 
вчинення вказаного правочину прийнято Наглядовою радою.

Прим.: зазначена у цьому повiдомленнi ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом правочину, у гривнi розрахована, виходячи з офiцiйного 
курсу Нацiонального банку України станом на дату прийняття рiшення.

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: Генеральний директор Смірнов Александр 
04.12.2017

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 "ПТАХО-
ФАбРИКА "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 05477066
3. Місцезнаходження 08635, Київська обл., 

Василькiвський р-н, с. Крушинка, 
вул. Колгоспна, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 0457162277 0457162277
5. Електронна поштова адреса gov@pfu.ovostar.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukraina.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
У зв’язку iз закiнченням строку повноважень посадова особа, директор 

Гусар Юрiй Iванович, обраний директором ПРАТ «Птахофабрика «Украї-
на» на новий строк за рiшеням Наглядової ради Товариства, Протокол  
№ 04/12/17 вiд 04 грудня 2017 р., строком на 3 роки. Посадова особа згоди 
на розкриття поспортних даних не надавала. Iншi посади, якi посадова осо-
ба обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор депертаменту виробнича 
площадка м. Василькiв ТОВ «ЯСЕНСВIТ». Посадова особа акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини 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 Гусар Юрiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 05.12.2017

(дата)

ТОВ «РЕйТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ-РЕйТИНГ» (Україна) 
присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.11.2017–30.11.2017 року (www.standard-rating.com)

№ п/п Назва компанії / банку Код ЄДРПОУ Вид рейтингу Рейтингова дія Рівень рейтингу Прогноз Дата рейтингової дії
1 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 14305909 РП Поновлення uaAAА, uaK1 Стабільний 01.11.2017
2 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 02.11.2017
3 ПАТ «РВС БАНК» 39849797 РП Поновлення uaA Позитивний 06.11.2017
4 ПАТ СК «Універсальна» 20113829 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 08.11.2017
5 ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» 21580639 РП Поновлення uaA, uaK2 Стабільний 08.11.2017
6 АТ СК «Провідна» 23510137 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 10.11.2017
7 ТОВ «ЕГРЕС-АГРО» 35493502 РБІ Поновлення uaВВ Стабільний 10.11.2017
8 ПрАТ «Європейський страховий альянс» 19411125 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 16.11.2017
9 СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» 03771577 РБІ Поновлення uaBB Стабільний 17.11.2017
10 ТОВ «РАЙЗ-ПРИКАРПАТТЯ» 32573828 РБІ Поновлення uaB- Стабільний 17.11.2017
11 ТОВ «Укр-Лан» 30942423 РБІ Поновлення uaBB Стабільний 17.11.2017
12 ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 30434963 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 20.11.2017
13 ПрАТ СК «Бусін» 19492371 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 20.11.2017
14 ПАТ «Миколаївобленерго» 23399393 РП Поновлення uaBBB- Стабільний 20.11.2017
15 ПАТ «КРЕДОБАНК» 09807862 РП Поновлення uaAAА, uaK1 Стабільний 27.11.2017
16 ПАТ «КРЕДОБАНК», облігації серії А та В 09807862 РБІ Присвоєння uaAAА, uaK1 Стабільний 27.11.2017
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-
ТЕХСЕРВІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 14007336
3. Місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтав-

ська, 121
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 7-74-86 

(05448) 7-74-86
5. Електронна поштова адреса: agrobilovody@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14007336.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» (надалі – емітент) від 05.12.2017 року, протокол №2, у зв’язку з прий-
няттям рішення про припинення емітента шляхом його перетворення в 
товариство з додатковою відповідальністю, з метою здійснення процедури 
припинення емітента, змінено склад його посадових осіб, а саме:

- обрано головою комісії з припинення емітента – Кривушу Віктора Павлови-
ча (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 05.12.2017 року. Посадову 
особу обрано – до завершення процедури припинення емітента шляхом пере-
творення. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 2 000 простих іменних акцій, що дорівнює 0,0314% розміру статутного 
капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 500 гривень. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: заступник голови правлін-
ня емітента, виконуючий обов’язки голови правління емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом комісії з припинення емітента – Більченко Людмилу 
Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 05.12.2017 
року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емі-
тента шляхом перетворення. Посадова особа часткою в статутному капіта-
лі не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала по-
сади: головний бухгалтер емітента, член правління емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом комісії з припинення емітента – Федину Тетяну Володими-

рівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 05.12.2017 року. По-
садову особу обрано – до завершення процедури припинення емітента шля-
хом перетворення. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє. 
Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: економіст 
ТОВ «Кондор», економіст емітента, член правління емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів 
емітента від 05.12.2017 року, протокол №2, рішення про припинення ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКО-
ВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХ-
СЕРВІС» та у відповідності до вимог чинного законодавства, відбулись 
зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження виконуючого обов`язки голови правління емітен-
та – Кривуші Віктора Павловича (згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано), 05.12.2017 року. На зазначеній посаді посадова особа 
перебувала з 19.12.2014 року. Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 2 000 простих іменних акцій, що дорівнює 0,0314% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 500 гри-
вень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Замість зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано;

- припинено повноваження члена правління емітента – Більченко Людми-
ли Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано), 05.12.2017 року. На зазначеній посаді посадова особа перебувала 
з 15.08.2008 року. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Замість зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано;

- припинено повноваження члена правління емітента – Федини Тетяни 
Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано), 05.12.2017 року. На зазначеній посаді посадова особа перебувала 
з 04.03.2015 року. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Замість зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано.

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

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

2. Голова комісії з припинення  ______  Кривуша Віктор Павлович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  05.12.2017 року
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯ-
МИ «IНТЕРВИБУХПРОМ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 31385850; 3. Місцезнахо-
дження: 39802, м. Горішні Плавні Полтавської областi, вул. Будiвельникiв, 
буд. 16; 4. Міжміський код, телефон та факс: /056/ 404-95-84, /05348/ 7-48-
94, /056/ 404-95-85; 5. Електронна поштова адреса: Tolstoguzova@explosive.
in.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.ivp.pat.ua; 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинен-

ня його філій, представництв ІІ. Текст повідомлення: 04 грудня 2017 року 
Наглядовою радою ПрАТ «IВП» (протокол № 16 вiд 04.12.2017 р.) прийняте 
рiшення про припинення Філії Приватного акціонерного товариства «Під-
приємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ» у місті Москва 
(Російська Федерація) у зв’язку із закінченням строку акредитації філії. 
Функції, які виконувала філія: представництво інтересів ПрАТ «ІВП» та ко-
мерційна діяльність на території Російської Федерації. ІІІ. Підпис Особа, 
зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та, визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Директор Чепурний П.Г. 05.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «IНТЕРВИбУХПРОМ»

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-
СЬКИй МЕбЛЕВИй КОМбIНАТ», код за ЄДРПОУ 
05516151, місцезнаходження: 04080,м.Київ, в.Кирилiвська, 82, тел. 
(044) 462-52-13, електронна адреса: aootkmk@yandex.ru, адреса сто-
рінки в мережі Інтернет: 

http://emitent.tetrastudio.com.ua/kmk, додає доповнення до Проекту 
порядку денного повідомлення про проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів, опублікованого в газеті «Відомості НКЦПФР» 
№211 від 07.11.2017:

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди про вчинення 
значних правочинiв щодо майна та послуг.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬСЬКИй МОЛОКОЗАВОД». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 30356917. 3. Місцезнаходження: 46010, м.Тернопiль, Лозовецька, 
28. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 56-12-01, 56-12-01. 5. Електро-
нна поштова адреса - ter_moloko@reyestr.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
- molokija.com. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
Згiдно даних отриманих від ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 

04.12.2017, встановлено, що:
-розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй фiзичної особи до змiни стано-

вив 27,4160%, пiсля змiни становить 34,3047%. Розмiр частки в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй цiєї фiзичної особи до змiни становив 27,52%, 
пiсля змiни - інформація відсутня;

-розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй фiзичної особи до змiни стано-
вив 23,2849%, пiсля змiни становить 34,1609% та розмiр частки в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй цiєї фiзичної особи до змiни становив 23,37% 
пiсля змiни - інформація відсутня.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правлiння Ковальчук В.В. 04.12.2017
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ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код ЄДРПОУ 14007336, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., 
м.  Ромни, вул. Полтавська, 121), (надалі – Товариство) на виконання ч. 1 
ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що поза-
черговими загальними зборами акціонерів Товариства від «05» грудня 2017 
року, протокол №2, прийнято рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», 
призначено комісію з припинення та затверджено план перетворення.

Комісія з припинення Товариства призначена в наступному складі:
- голова комісії – Кривуша Віктор Павлович; 
- член комісії – Більченко Людмила Миколаївна;
- член комісії – Федина Тетяна Володимирівна.
Місцезнаходження комісії з припинення Товариства: 42004, Сум-

ська  обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121.
Ч. 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, 

що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна 
організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припинен-
ням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому това-
риству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі комісії з при-
пинення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства 
і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвале-
не рішення.

Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства 
на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відпо-
відно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місце-
знаходженням комісії з припинення Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави 
чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про при-
пинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснен-
ня на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання 
зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового 
припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкоду-
вання збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та 
кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 
Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з письмовою 
вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додат-
кових дій щодо зобов’язань перед ним.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнахо-
дженням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» - 42004, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Полтавська, 121, та повинна містити інформацію і документи: про 
розмір вимоги, визначеній в грошовій сумі, підстави вимоги, належно заві-
рені копії документів, що підтверджують вимоги до Товариства.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення 
вимог, заявлених кредиторами.

Контактні телефони: (05448) 7-74-86.
Голова комісії з припинення _______________ В.П. Кривуша

М.П.

ПРАТ «ТЕХНОЛОГ» та АТ «Лекхім» разом із групою осіб, що 
діють спільно  на підставі Договору про узгодження дій щодо викупу 
акцій в ПрАТ «Технолог» від 23 листопада 2017 р., є та були станом 
на 04 червня 2017 р. власниками  234 125 070 простих акцій 
ПрАТ  «Технолог» (далі – «Товариство»), що складає 98,89% від за-
гальної кількості його акцій і відповідно до Закону України «Про акціо-
нерні товариства» (далі – «Закон про АТ») є домінуючим контроль-
ним пакетом акцій. 

У зв'язку з вищезазначеним, АТ «Лекхім» як уповноважена особа ба-
жає скористатись правом, передбаченим ст. 65² Закону про АТ  та п. 2 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня кор-
поративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 
2017 року № 1983-VIII, щодо обов’язкового продажу простих акцій 
акціо нерами на вимогу осіб, які діють спільно і є власниками доміную-
чого контрольного пакету акції, і викупити акції решти акціонерів Това-
риства, які сукупно володіють 2 627 250 акцій, що складає 1,11% від 
загальної кількості акцій Товариства.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕйЕмДжи ГРУП (далі – Товариство). 2. Код за ЄДРПОУ – 
20783470. 3. Місцезнаходження емітента - 02140, Київ, Мишуги,2, 
оф.423. 4. Міжміський код, телефон та факс емітента - (044)5933913; 
(044)5933914. 5. Електронна поштова адреса - office@amg-group.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації - amg-group.com.ua. 
7.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента. 

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства«Страхова компанiя «ЕйЕмДжи Груп»вiд 
04.12.17 року ,прийняте рiшення :

- Припинити повноваження члена Правлiння ПрАТ «СК «ЕйЕмДжи 
Груп» Цибенко Ольги Миколаївни(паспорт ТТ 164420 виданий 
11.07.2013 року Соломя»янським РВ ГУДМС України в м.Києвi) з 
04.12.17 року . Перебувала на посаді з 31.05.2016 року по 04.12.17 
року .Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. 
Часткою в статутному капіталі емітента особисто не володiє;

- Обрати членом Правління Григоренко Олену Миколаївну (пас-
порт СО 225460 виданий 14.09.1999р. Ленінградським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві) з 04.12.2017р., на невизначений термiн. Протягом 
останнiх п’яти рокiв займала посади начальника відділу обліку та 
аналітики фінансово-економічного управління та начальника 
фінансово-економічного управління ПрАТ «СК «ЕйЕмДжи Груп». Не-
погашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Часткою 
в статутному капіталі емітента особисто не володiє.

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

Голова правління   Ю.В.бородін  04.12.2017

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бУДІ-

ВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРбУДМОНТАж», місцезна-
ходження: м. Київ, вул. Строкача, буд. 1, код ЄДРПОУ - 30963768 (нада-
лі  – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 22 грудня 2017 р. о 10ºº годині за адре-
сою: м.  Київ, вул. Промислова, буд. 1, поверх 7, кім.1.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціоне-

рів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та прове-

дення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань.

Реєстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників від-
будеться 22 грудня 2017 року з 8-30 до 9-45 за адресою проведення 
загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах, - станом на 24 годину 18 грудня 2017 
року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на збо-
рах.

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

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів 
з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адре-
сою 03148, м. Київ, вул. Промислова, буд. 1, поверх 7, кім.1 у робочі дні 
робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх прове-
дення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Прав-
ління Петрук Володимир Володимирович. Довідки за телефоном (044) 
495-27-90. 

Голова правління  Петрук В.В.
06.12.2017 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 
"ЛЬВIВСЬКИй ЛОКОМО-
ТИВОРЕМОНТНИй 
ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження члена наглядової ради Балчун В.Згiдно 

рiшення ПАТ «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Припинено повноваження члена наглядової ради Рябчун Т.С.Згiдно 
рiшення ПАТ «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Припинено повноваження члена наглядової ради Нємцов М.М. Згiдно 
рiшення ПАТ «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Припинено повноваження члена наглядової ради Ткаченко Є.В. Згiдно 
рiшення ПАТ «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Припинено повноваження члена наглядової ради Пушко-Цибуляк Є.М. 
Згiдно рiшення ПАТ «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Обрано члена наглядової ради Палiй М.П. Згiдно рiшення 
ПАТ  «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Обрано члена наглядової ради Марчека Ж. Згiдно рiшення 
ПАТ  «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Обрано члена наглядової ради Морковкiна А.О. Згiдно рiшення 
ПАТ  «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Обрано члена наглядової ради Крот В.С. Згiдно рiшення 
ПАТ  «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

Обрано члена наглядової ради Головащенко О.А. Згiдно рiшення 
ПАТ  «Укрзалiзниця» № 69-1/78-15 вiд 28.11.2017

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

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

2. Найменування посади Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.12.2017
(дата)

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Виробничо-торговельна фiрма «Глорiя»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307632
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 257-21-22, (044) 257-21-22
5. Електронна поштова адреса: law@karbon.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://gloriya.pat.ua/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 04.12.2017 р. згідно із ст. 72 
Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення схвалити 
значний правочин, що був вчинений Товариством 25.04.2017 р. Предмет 
договору - оренда власного нерухомого майна за адресою м. Київ,  
вул. Смольна, 9. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 
8094254,70 грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності - 5824,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 

послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 138,98%. Загальна кількість голо-
суючих акцій - 134 264, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах, - 134 159, кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» - 134 159 та «проти» - 0.

Загальними зборами акціонерів Товариства 04.12.2017 р. згідно із ст. 72 
Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення схвалити 
значний правочин, що був вчинений Товариством 30.10.2017 р. Предмет 
договору - оренда власного нерухомого майна за адресою м. Київ,  
вул. Смольна, 9. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 
1800225,36 грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності - 5824,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності - 30,91%. Загальна кількість голо-
суючих акцій - 134 264, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах, - 134 159, кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» - 134 159 та «проти» - 0.

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

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

2. Директор Зінченко А.Д. 04.12.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОбНИчО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «ГЛОРIЯ»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «За-
вод обважнювачiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kzu.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного 
пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 
товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Товариство повідомляє, що 04.12.2017 року було отримане від ТОВА-

РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРТРЕЙД ЛІМІТЕД» 
(надалі - ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛІМІТЕД»), ідентифікаційний код юридичної 

особи 32962352 (без правочину з іншими особами щодо узгодження дій 
для досягнення спільної мети) письмове повідомлення про набуття права 
власності на значний контрольний пакет акцій у розмірі 75 і більше відсот-
ків простих акцій Товариства. Найвища ціна акції, за якою ТОВ «ІНТЕР-
ТРЕЙД ЛІМІТЕД» придбавало акції Товариства протягом 12 місяців, що 
передують даті набуття значного контрольного пакета акцій включно з да-
тою набуття: 0,062 грн. за одну акцію. Дата набуття значного контрольного 
пакета акцій Товариства 04.12.2017 року.

Розмір частки акцій ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛІМІТЕД» в загальній кількості 
акцій до набуття значного контрольного пакета акцій Товариства - 0 %. Роз-
мір частки акцій ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛІМІТЕД» в загальній кількості акцій 
після набуття значного контрольного пакета акцій Товариства - 89,9527%. 
Розмір частки акцій ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛІМІТЕД» в загальній кількості го-
лосуючих акцій до набуття значного контрольного пакета акцій Товари-
ства  - 0 %. На момент розкриття повідомлення інформації щодо розміру 
частки в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власнос-
ті на такий пакет акцій немає в наявності.

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

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

2. В.о. Голови правління Козьменко О.О. 04.12.2017

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ОбВАжНЮВАчIВ»
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ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОбУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОбНИчЕ Об’ЄДНАННЯ»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.

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

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

дання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину
(тис. грн)

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності
(тис. грн)

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

фінансової звітності
(у відсотках)

1. 30.11.2017 р. 145 464 6 241 543 2,33
30.11.2017р., протокол 30/11-2017, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством 
та компанією «BOTAS Petroleum Company Natural Gas and Market Operations District Management» (Анкара, Туреччина) додаткової угоди про внесення 
змін до контракту на поставку обладнання та надання послуг, зокрема, встановлення ціни контракту в сумі 4 552 956,50 євро. 
Офіційний курс НБУ станом на 30.11.2017р.: 1 євро = 31,9493 грн. 
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, 
робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень».

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

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

із законодавством.
Генеральний директор Цимбал О.Ю. 30.11.2017р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"СЛОВ'ЯНСЬКИй КРЕйДО-
ВАПНЯНИй ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00290587
3. Місцезнаходження 84162, смт. Черкаське, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0676216756 -

5. Електронна поштова 
адреса

pratskvz@ukr.net

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
Згiдно Наказу №63к вiд 30.11.2017р. Приватного акцiонерного товари-

ства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» надано оплачувану вiдпустку 
у зв'язку з вагiтнiстю та пологами головному бухгалтеру Iсик Людмилi 
Миколаївнi з 01.12.2017р по 05.04.2018р. Яка не володiє часткою у статут-
ному капiталi на момент вiдпустки непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, на данiй посадi перебуває з 29.09.2009р (загаль-
ний строк займаної посади вiсiм рокiв два мiсяцi один день). Згоди на роз-
криття паспортних даних не надала. Виконуючим обов'язки на перiод 
вiдпустки призначено заступника головного бухгалтера Бутнарь Євгенiю 
Володимирiвну 

Згiдно наказу №63к вiд 30.11.2017р. Приватного акцiонерного това-
риства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» призначено виконую-
чим обов'язки головного бухгалтера Бутнарь Євгенiю Володимирiвну 
на час вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами головного бухгалте-
ра Iсик Людмили Миколаївни з 01.12.2017р по 05.04.2018р. Бутнарь 
Євгенiя Володимирiвна часткою у статутному капiталi не володiє, на 
час призначення непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не було, попередня посада яку займала заступник головного бух-
галтера. 

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 Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 01.12.2017

(дата)

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй бАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА 

РОЗВИТКУ»
повідомляє про виникнення 

особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Український банк реконструкцiї та розвитку»; 2. Місцезнаходження: 
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна, 4; 3.Код за ЄДРПОУ 26520688; 4. Між-
міський код та телефон, факс: 044-454-27-00; 044-454-27-22; 5. Електрон-
на поштова адреса ubrr@ubrr.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет http://ubrr.com.ua/; 7. Вид інформації: Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ Текст повідомлення
Відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноважен-

ня загальних зборів акціонерів Публiчного акцiонерного товариства 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалі - Банк) здійсню-
ються єдиним акціонером Банку одноосібно. У відповідності з ч.1. ст. 33 
Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.10.4.1. Статуту Банку 
Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльнос-
ті Банку. 

Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «Укра-
їнський банк реконструкцiї та розвитку» № 5/2017 вiд 04 грудня 2017 р., що 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповід-
но до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства», вирішено надати згоду на 
вчинення значного правочину зі зміни строку залучення коштів в сумі  
28 млн. грн. за Угодою про залучення коштів на умовах субординованого 
боргу від 28.04.2015 р. між Банком та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Угода) 
шляхом їх дострокового повернення Банком Інвестору - АБ «УКР-
ГАЗБАНК».

Вчинення значного правочину зі зміни строку залучення коштів в сумі 
28 000 000.00 грн. за Угодою шляхом їх дострокового повернення складає 
більше 10%, але менше 25% вартості активів Банку за даними його річної 
фінансової звітності.

Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звіт-
ності станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочину до вартості активів Бан-
ку за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
складає 23,45%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 488 000; кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» прийняття рішення: 488 000; кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти»: 0. Додаткові критерії для відне-
сення правочину до значного не передбачені законодавством, якщо вони 
визнані Статутом Банку, - відсутні.

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

містяться у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством

Голова Правління  Локтіонов Олег Юрійович
04 грудня 2017 р.
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Особлива інформація ПРАТ «ВК «УКРНАФТОбУРІННЯ»  
( код ЄДРПОУ 33152471), адреса: 01014, м. Київ вул. Струтинського Сергія, 6, 
тел. (044) 225-77-75, факт (044) 225-53-35. E-mail: info@unb.ua. Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 01.12.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рі-
шення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТО-
БУРІННЯ» від 01.12.2017р.:

1)ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИДОБУВНА КОМПА-
НІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» взяти участь у тендерах з придбання ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) газо-
вого палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних по-
треб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування), на-
далі – «Тендери». Період постачання: з 01.12.2017 р. по 30.06.2018 р.

2) Уповноважити Голову Правління та Заступника Голови Правління – 
Комерційного директора ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», у відповідності 
до Статуту Товариства вчинити всі необхідні дії, укласти та підписати від 
імені ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» без обмеження будь-які документи, 
що необхідні для реалізації цього рішення позачергових загальних зборів 
та виконання зобов’язань Товариства, в тому числі, але не обмежуючись:

- підписати протоколи торгів та будь-які інші документи: заяви, лис-
ти, клопотання тощо, які будуть необхідні в ході Тендерів;

- визначити представника (представників), який (які) буде представ-
ляти ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», як учасника в ході Тендерів ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 
30019801), видати йому довіреність та надати повноваження на влас-
ний розсуд підвищувати/знижувати (збільшувати/зменшувати) запропо-
новану ціну (вартість) предмету Тендерів та вчиняти інші дії.

3) У випадку, якщо не буде визначений представник (представники), 
який (які) буде представляти ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», як учасни-
ка в ході Тендерів, - уповноважити одноособово Голову Правління ПрАТ 
«ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» на представлення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУ-
РІННЯ» в ході Тендерів, та надати Голові Правління повноваження на 
власний розсуд підвищувати/знижувати (збільшувати/зменшувати) запро-
поновану ціну (вартість) предмету Тендерів під час проведення торгів 
стільки разів, скільки вважатиме за потрібне, та вчиняти інші дії.

4) Надати згоду на вчинення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» значних 
правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКР-
ТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (природний газ для забез-
печення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ 
для забезпечення балансування), з граничною сукупною вартістю правочи-
нів, відповідно до умов Тендерів, - 3 306 840 000,00 грн. (три мільярди триста 
шість мільйонів вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.

5) Надати згоду на вчинення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за ре-
зультатами Тендерів значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) газового 
палива (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб 
та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування), за ці-

ною, яка буде визначена в ході Тендерів та на підписання договорів про 
закупівлю природного газу за результатами Тендерів. Період постачання: з 
01.12.2017 р. по 30.06.2018 р. 

6) Уповноважити Голову Правління та Заступника Голови Правління – 
Комерційного директора ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» здійснювати всі 
необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені ПрАТ «ВК «УКРНАФТО-
БУРІННЯ» значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (при-
родний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних 
потреб, природний газ для забезпечення балансування).

Гранична сукупність вартості значниих правочинів 3306840(три мільяр-
ди триста шість мільйонів вісімсот сорок) тисяч гривень, ринкова вартість 
майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату 
прийняття рішення: 3306840 тис. грн., вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 3186171 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 103,78727%.

Загальна кількість голосуючих акцій 59250.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0.
2. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 01.12.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рі-
шення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТО-
БУРІННЯ» від 01.12.2017р.:

Надати згоду на вчинення ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за результата-
ми Тендерів значних правочинів з реалізації ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 30019801) газового палива (при-
родний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних по-
треб, природний газ для забезпечення балансування), а саме: надання забез-
печення виконання договорів про закупівлю природного газу у виді банківської 
гарантії виконання зобов’язань у розмірі 5% від загальної вартості кожного 
договору про закупівлю природного газу, відповідно до умов Тендерів.

Гранична сукупність вартості правочинів 165342 тисяч грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: 165342 тис. грн., вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності 3186171 тис. грн., Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності 5,18936%.

Загальна кількість голосуючих акцій 59250.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

53318.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОМЕЛЯНІВСЬКИй ГРАНІТ-
НИй КАР’ЄР». 2.Код за ЄДРПОУ 31638386. 3.Місцезнаходження 11560 
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Горщик, вул. Заводська, буд. 15. 4.Між-
міський код, телефон та факс 04142 55936, 04142 91607. 5.Електронна поштова 
адреса ogk@emzvіt.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації www.ogk.ho.ua. 7 Вид 
особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління рішенням На-

глядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 
05.12.2017 р.) 05 грудня 2017 року припинені повноваження голови правління 
Товариства Ганського Валерія Францовича. Часткою в статутному капіталі Емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На посаді голови правління перебував з 06.12.2016 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. В зв’язку із необхідністю обрання 
нового складу Правління рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол за-
сідання Наглядової ради №5 від 05.12.2017 р.) 05 грудня 2017 року припинені 
повноваження першого заступника голови правління Товариства Iскоростенської 
Любові Iванівни. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На даній посаді перебу-
вала з 06.12.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління рішенням На-
глядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 
05.12.2017 р.) 05 грудня 2017 року припинені повноваження члена правління 
Товариства Залевського Олександра Анатолійовича. Часткою в статутному ка-
піталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини немає. На даній посаді перебував з 06.12.2016 р. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. 

В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління рішенням На-
глядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 
05.12.2017 р.) 05 грудня 2017 року Ганський Валерій Францович обраний на 
посаду голови правління Товариства строком на три роки. Часткою в статутно-
му капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду голови правлін-
ня ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр», інших посад не обіймав. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. В зв’язку із необхідніс-
тю обрання нового складу Правління рішенням Наглядової ради Товариства 
(Протокол засідання Наглядової ради №5 від 05.12.2017 р.) 05 грудня 2017 
року Iскоростенська Любов Iванівна обрана першим заступником голови прав-
ління Товариства строком на три роки. Часткою в статутному капіталі Емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Iнші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - головний бухгалтер 
ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. В зв’язку із необхідністю обрання нового складу 
Правління рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Нагля-
дової ради №5 від 05.12.2017 р.) 05 грудня 2017 року Сорока Андрій Володи-
мирович обраний членом правління Товариства строком на три роки. Часткою 
в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Iнші посади, які обіймала ця особа за останні  
5 років, - начальник каменеобробного цеху ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр». 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Ганський Вале-
рій Францович 05 грудня 2017 року.
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ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД»
(код ЄДРПОУ 14315552, місце знаходження: 61023, Харківська обл., 

місто Харків, вул.Сумська, будинок 132)
повідомляє про внесення додаткових питань до проекту порядку 

денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
18.12.2017 р. о 14.00 год.

за адресою: місто Харків, вулиця Сумська, будинок 132, корпус 20, 
зал засідань.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13.30 до 13.50 год.
… 12. Внесення змін до контракту №IV-16102014 від 30.10.14 р., укла-

деному між ПАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, 
Швейцарія), підписання доповнень, додатків та специфікації.

13. Уповноваження Голови правління Попова В.В. або особи, яка його 
заміщує, підписати всі зміни та доповнення до контракту №IV-16102014 
від 30.10.14 р., укладеному між ПАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжині-
ринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія).

14. Передача в заставу для забезпечення зобов'язань ПАТ «ФЕД» 
перед ПАТ КБ Приватбанк за Угодою про надання банківських гарантій, 
обладнання (отриманого за контрактом №IV-16102014 від 30.10.14 р.), 
майнових права на обладнання, іпотеки, товарів на складі (в обороті), 
обладнання, транспортних засобів, внесення змін до договорів  
застави.

15. Уповноваження Голови правління Попова В.В. підписати договори, 
додаткові угоди до Угоди про надання банківських гарантій, додаткові угоди 
до договорів застави, інші необхідні документи, пов’язані з оформленням 
банківської гарантії, договорів застави, з правом передоручення зазначених 
повноважень першому заступнику голови правління – Захарченко М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину 12 грудня 2017 р., за 
три робочі дні до дня проведення зборів. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових 
загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: місто 
Харків, вулиця Сумська, будинок 132, каб.14, з понеділка по п’ятницю з 
10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Начальник юридичного відділу Носо-
ва  О.Ю. Документи надаються акціонеру товариства або його представ-
нику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого 
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. 
В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів документи 
надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без 
попереднього письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам ак-
ціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та доку-
мент, що посвідчує особу. 

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

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опублі-
ковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  226 (2731) від 28 листопада 2017 р.

Телефон для довідок: (057) 719-06-96 Наглядова Рада ПАТ «ФЕД» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОХІМЦЕНТР»

Код ЄДРПОУ 23497084
(місцезнаходження: 02090, м.Київ, вул.Лобачевського, 23/4 –Б)

Повідомлення
про зміни та доповнення до проекту порядку денного позачер-

гових загальних зборів акціонерів
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Агрохім-

центр» повідомляє про внесення змін та доповнень до повідомлення 
про позачергові загальні збори акціонерів опубліковане у Відомостях 
НКЦПФР № 224 від 24.11.2017 року.

І. Код ЄДРПОУ 23497084.
ІІ. Реєстрація акціонерів та їх представників з 10.00 до 11.00 годи-

ни 20 грудня 2017 року за місцем проведення позачергових загальних 
зборів.

ІІІ. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у зборах - 15.12.2017р.

ІV. Доповнити проект порядку денного зборів на вимогу акціонера, 
який сукупно є власником більше 5 відсотків акцій пунктами 6-11 в 
наступній редакції:

6. Про припинення приватного акціонерного товариства «Агрохім-
центр» шляхом поділу на акціонерні товариства-правонаступники.

7. Про обрання комісії з припинення (поділу) приватного акціонер-
ного товариства «Агрохімцентр», визначення її складу та надання їй 
повноважень щодо управління справами Товариства під час припи-
нення (поділу).

8. Про затвердження умов та порядку припинення (поділу).
9. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які 

зареєструвались для участі в зборах та голосували проти рішення 
про поділ Товариства.

10. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в 
статутному капіталі правонаступників-акціонерних товариств.

11. Про затвердження плану та порядку припинення шляхом поді-
лу приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» на акціонерні 
товариства.

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКАДЕМРЕМбУД», 

код ЄДРПОУ 05417532
(місцезнаходження: 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48)

(далі-Товариство) повідомляє про прийняття позачерговими загальними 
зборами акціонерів Товариства, які були проведені 16 листопада 2017 року, 
рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом пе-
ретворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Академрембуд». 

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки пере-
ходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю 
«Академрембуд»

Протягом 30 днів починаючи з 16 листопада 2017 року Товариство 
письмово повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припи-
нення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кре-
дитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи 
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення 
на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань 
шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинен-
ня або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збит-
ків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредито-
ром. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства 
з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення Товариства Іванов Г.б.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(Відомості про зміну типу акціонерного товариства) 
ПрАТ «МАГАЗИН КИЯНКА». Код за ЄДРПОУ 01564466

1. Місцезнаходження 01023, Київ, Мечникова, 9
2. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 364-75-60 364-75-60

3. Електронна поштова 
адреса

lifanova100@gmail.com

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

www.kiyanka.com.ua

Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.11.2017 р. 

прийнято рiшення про змiну типу (найменування) Товариства з 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН КИЯНКА» на 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГАЗИН КИЯНКА» . Дата 
внесення змiн до ЄДР юридичних осiб 05.12.2017 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну типу акціонерного товариства) ПрАТ «УКРАЇНСЬКЕ 
IНжЕНЕРНО-ТЕХНIчНЕ УПРАВЛIННЯ «ЕТНА». 

Код за ЄДРПОУ 14314073.
1. Місцезнаходження 01033, Київ, ЖИЛЯНСЬКА, 30/32
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 464-75-60 немає
3. Електронна поштова адреса lifanova100@gmail.com
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pat-etna.com.ua

Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.11.2017 р. прий-

нято рiшення про змiну типу Товариства з Рiшенням позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 29.11.2017 р. прийнято рiшення про змiну типу (най-
менування) з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ 
IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНЕ УПРАВЛIННЯ «ЕТНА» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНЕ УПРАВЛIННЯ  
«ЕТНА» . Дата внесення змiн до ЄДР юридичних осiб 05.12.2017 р. 
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Додаток №2 до Протоколу Загальних зборів Учасників №83 від 30 
листопада 2017 року

Повідомлення
про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності 

ЗАКРИТОГО ПАйОВОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНчУРНОГО 

ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ «TEKT PrIvaTE 
EquITy Fund IІ» 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКТ» код за ЄДРПОУ 20393384 (далі – Това-
риство) повідомляє учасників ЗАКРИТОГО ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «TEKT Private Equity 
Fund IІ» реєстраційний код за ЄДРІСІ 233936 (далі – ЗПНВІФ «TEKT Private 
Equity Fund IІ», Фонд), що Загальними Зборами Учасників Товариства 
прий нято рішення щодо продовження строку діяльності ЗПНВІФ «TEKT 
Private Equity Fund IІ» на 10 (десять) років до 04 лютого 2028 року (прото-
кол №83 від «24» листопада 2017 року).

Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників Фон-
ду, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності 
Фонду в наступному порядку:

1. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду: 
1.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 

03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська (Червоноармійська), буди-
нок 64

1.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахун-
ків з учасниками подаються наступні документи:

Для фізичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про ре-

єстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Для юридичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-
го діє юридична особа (Статут); 

- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-
новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи 

(протокол, наказ, довіреність тощо);
- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-

ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 

або оформлені неналежним чином не розглядаються.
1.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-

снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 
Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв’язку з продовженням стро-

ку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визна-
ченою на день прийняття зазначеного рішення – «30» листопада 2017 
року. 

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснювати-
муться розрахунки з учасниками Фонду визначається як результат ділення 
загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифі-
катів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифіка-
тів, які викуповуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості 
інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття за-
значеного рішення. 

Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату Фонду, за 
якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду становить  
1 310 (одна тисяча триста десять) гривень 41 копійок.

Розрахунки з учасниками Фонду за передані Товариству цінні папери 
здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки 
учасників Фонду, вказані у заявках про викуп цінних паперів.

1.4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників  
Фонду:

Дата початку приймання заявок – «30» листопада 2017 року;
Дата закінчення приймання заявок – «28» лютого 2018 року.
1.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати 

Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати за-
кінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше «30» травня 2018 року.

1.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сер-
тифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником 
Фонду, який відповідно до заявки про викуп цінних паперів передав Товари-
ству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені 
строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), ТОВ «КУА «ТЕКТ» зобов’язується протягом 10 робочих днів після 
закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити 
депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися за телефоном 
(044) 201-63-91

Директор ТОВ «КУА «ТЕКТ» ________________________ Дейнега О.С.

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ 
ОПТИМА бАНК» (надалі – Банк) повідомляє, що Спостережною Ра-
дою Банку прийнято рішення про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться о 11 год 00 хв 22 грудня 
2017 року за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засі-
дань.

Реєстрація акціонерів проводиться 22 грудня 2017 року з 10:00 до 10:45 
години за місцем проведення Зборів. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження балансу припинення щодо виконання всіх 

зобов’язань, пов’язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі 
перед вкладниками та іншими кредиторами Банку.

4. Про затвердження звіту Голови Правління Банку про завершення ви-
конання Плану припинення ПАТ «Кредит Оптима Банк» банківської діяль-
ності без припинення юридичної особи.

5. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським зві-
том про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу Банку на 
день виконання в повному обсязі всіх зобов’язань, пов’язаних із здійснен-
ням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кре-
диторами Банку. 

6. Про зміну найменування ПАТ «Кредит Оптима Банк».
7. Про визначення видів економічної діяльності.
8. Про внесення змін до Cтатуту та затвердження Cтатуту в новій ре-

дакції. 
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спосте-

режної Ради Банку.

10. Про обрання членів Спостережної Ради. 
11. Про обрання Голови Спостережної Ради.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Спостережної Ради, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної 
Ради Банку.

13. Про обрання Голови Правління.
14. Про надання повноважень Голові Правління на внесення змін до 

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.credit-
optima.com.ua.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціо нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Банку: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засі-
дань, у робочі дні, робочий час з 10-00 години до 16-00 години. В день про-
ведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, 
вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: Голова Правління – Бужак Владислав 
Валентинович. 

Телефони для довідок: (044) 569-05-19
Спостережна Рада банку
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТИВО «СВС-ДНIПРО»; Код за 
ЄДРПОУ 00132807; Місцезнаходження: 07300 м. Вишгород вул. Шкiльна, 4; 
Міжміський код, телефон та факс: (+380-44) 545-71-24 (25) (+380-44) 545-
71-23; Електронна поштова адреса: mail@svsdnipro.com.ua; Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.svsdnipro.ua; Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення: На позачергових загальних зборах акцiонерiв 
ПрАТ «СВС-Днiпро» 04 грудня 2017 року прийнято наступнi рiшення: 

1. Попередньо надати згоду Товариству вiдповiдно до п. 9.14.,  
п. 11.13.4 Статуту Товариства, протягом одного року приймати участь в 
конкурсних торгах (в тому числi державних) закупiвлях товарiв, робiт та 
послуг з подальшим укладанням вiдповiдних правочинiв пов’язаних з ви-
конанням проектних, будiвельно-монтажних, електромонтажних, пускона-
лагоджувальних робiт, що будуть виконуватись Товариством на об’єктах 
будiвництва за якими Товариство виступить у якостi Замовника, 
Генпiдрядника, Пiдрядника, Субпiдрядника, Постачальника, а також За-
мовниками яких виступить держава, управлiння, установи, органiзацiї та 
пiдприємства рiзних форм власностi. 2. Схвалити та попередньо надати 
Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинiв 
та правочинiв iз заiнтересованiстю, а саме: на виконання проектних, 
будiвельно-монтажних, електромонтажних, пусконалагоджувальних робiт, 
на постачання матерiалiв, обладнання, устаткування та iнших 
матерiальних ресурсiв, що використовуються, в будiвництвi, але не ви-
ключно; кредитних договорiв iз фiнансовими установами, договорiв про 
надання гарантiй i поручительств, iнших правочинiв, якi вчинятимуться 
Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних 
зборiв Акцiонерiв.

Визначити ринкову вартiсть робiт, послуг, товару, майна i т.д., що буде 
предметом таких правочинiв, а отже й граничну сукупну вартiсть правочинiв 
на дату прийняття рiшення неможливо, але в будь якому випадку сума право-
чину може становити до 50% й бiльше вiдсоткiв вартостi активiв емiтента. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
268797 тис.грн. 3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу 

Володимировича укладати без додаткового погодження з Наглядовою радою 
Товариства та Загальними зборами Акцiонерiв Товариства, значнi правочини 
та правочини iз заiнтересованiстю (Договори), в тому числi але не виключно, 
правочини, що забезпечують власну поточну господарську дiяльнiсть Товари-
ства, яка є його предметом основної дiяльностi згiдно iз Статутом й направленi 
на виконання робiт та надання послуг Товариством або закупiвлю робiт та/
або послуг Товариством у третiх осiб, правочини про надання гарантiй i по-
ручительств, про забезпечення виконання зобов’язань, правочини щодо рухо-
мого та нерухомого майна Товариства, iпотечнi договори й iншi правочини, що 
передбаченi чинним законодавством України, якщо ринкова вартiсть майна, 
робiт та/або послуг, що буде предметом такого правочину становитиме до 
50% й бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, включаючи всi необхiднi витрати по 
сплатi податкiв, зборiв та здiйсненню iнших обов’язкових вiдрахувань.  
4. Незалежно вiд предмету правочину (Договору), виключно за погодженням 
Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, Директор Товариства має право 
укладати правочини (Договори) цiна предмету кожного Договору (або 
декiлькох у сукупностi щодо того самого або однорiдного/аналогiчного пред-
мету) становитиме бiльше 500 000 000 (П’ятсот мiльйонiв) гривень  
00 копiйок, враховуючи всi необхiднi витрати по сплатi податкiв, зборiв та 
здiйсненню iнших обов’язкових вiдрахувань; Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 186.0139% 5. Директору Товари-
ства Кравченку Миколi Володимировичу надається право пiдписувати i отри-
мувати всi необхiднi документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всi 
дiї, пов’язанi з виконанням прийнятих на цих Загальних зборах Акцiонерiв То-
вариства рiшень. Кiлькiсть голосуючих акцiй: 15412; Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 15397; Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 15397; Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

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 Кравченко Микола Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.12.05

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

емітента
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "РИЖIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 
КАР'ЄР"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

03327339

3. Місцезнаходження емітента 39800 Полтавська обл., 
мiсто Горiшнi Плавнi 
вулиця Горького, будинок 151

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(067) 6504983 (057) 7601684

5. Електронна поштова адреса 
емітента

rgk@ft.net.ua

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

http://rgk.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова Правлiння Корявченков Сергiй Вячеславович 
(паспорт: серiя НО номер 023711 виданий Комсомольським МС УДМС Украї-
ни в Полтавськiй областi, 05.05.2016) припинено повноваження 30.11.2017 р. 
на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2017 року.

Посадова особа Голова Правлiння Корявченков Сергiй Вячеславович 
(паспорт: серiя НО номер 023711 виданий Комсомольським МВ УДМС Укра-
їни в Полтавськiй областi, 05.05.2016) обрано на посаду 30.11.2017р. поза-
черговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.), 
термiном на 10 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Правлiння ПрАТ «Рижiвський 
гранiтний кар'єр».

Посадова особа Член Правлiння Кушко Володимир Григорович (паспорт: 
серiя КН номер 148939 виданий Комсомольським МВ УМВС України в 
Полтавськiй областi, 23.08.1996) припинено повноваження 30.11.2017 р. на 
пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2017 року.

Посадова особа Член Правлiння Кушко Володимир Григорович (пас-
порт: серiя КН номер 148939 виданий Комсомольським МС УМВС України в 
Полтавськiй областi, 23.08.1996) обрано на посаду 30.11.2017р. позачерго-
вими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.), 
термiном на 10 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник директора фiнансового 
ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр», член правлiння ПрАТ «Рижiвський 
гранiтний кар'єр».

Посадова особа Член Правлiння Караманець Олександр Валерiйович 
(паспорт: серiя КО номер 922686 виданий Комсомольським МС УДМС Украї-
ни в Полтавськiй областi, 20.03.2013) припинено повноваження 30.11.2017 р. 
на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2017 року.

Посадова особа Член Правлiння Караманець Олександр Валерiйович 
(паспорт: серiя КО номер 922686 виданий Комсомольським МС УДМС України 
в Полтавськiй областi, 20.03.2013) обрано на посаду 30.11.2017р. позачерго-
вими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.), термiном 
на 10 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: заступник головного iнженера ПрАТ «Рижiвський 
гранiтний кар'єр», член правлiння ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр».

Посадова особа Голова Наглядової ради Ковальчук Вадим Ростиславо-
вич (паспорт: серiя КН номер 308385 виданий Автозаводським РВ КМУ 
УМВС України в Полтавськiй областi, 28.01.1997) припинено повноваження 
30.11.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,0001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 11.04.2017 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Гiлка Сергiй Iванович (паспорт: 
серiя АК номер 243359 виданий Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi, 31.07.1998) обрано на посаду 

30.11.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 30.11.2017р.), термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член Нагля-
дової ради ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр».

Посадова особа Голова Наглядової ради Гiлка Сергiй Iванович (паспорт: 
серiя АК номер 243359 виданий Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi, 31.07.1998) обрано на посаду 30.11.2017р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.) з числа 
обраних позачерговими загальними зборами членiв Наглядової ради (Прото-
кол б/н вiд 30.11.2017р.), термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член 
Наглядової ради ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр».

Посадова особа Член Наглядової ради Коваленко Микола Петрович 
(паспорт: серiя КН номер 247908 виданий Крюкiвським РВ УМВС України в 
Полтавськiй областi, 01.11.1996) припинено повноваження 30.11.2017 р. на 
пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 11.04.2017 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Корявченков Олексiй Вячеславо-
вич (паспорт: серiя КО номер 668597 виданий Комсомольським МВ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 11.08.2006) обрано на посаду 30.11.2017р. 
позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
30.11.2017р.), термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний 
пiдприємець.

Посадова особа Член Наглядової ради Гiлка Сергiй Iванович (паспорт: 
серiя АК номер 243359 виданий Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi, 31.07.1998) припинено повноваження 
30.11.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,0001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 11.04.2017 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Доровський Сергiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя АК номер 202245 виданий Тернiвським РВ Криворiзького МУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 20.01.2004) обрано на посаду 
30.11.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 30.11.2017р.), термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0001% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор 
ТОВ «Град».

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Позивай Роман Олександрович 
(паспорт: серiя КН номер 489669 виданий Комсомольським МВ УМВС Украї-
ни в Полтавськiй областi, 04.11.1997) припинено повноваження 30.11.2017 р. 
на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2017 року.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Позивай Роман Олександрович 
(паспорт: серiя КН номер 489669 виданий Комсомольським МВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 04.11.1997) обрано на посаду 30.11.2017р. позачерго-
вими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.), термiном 
на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: директор по маркетингу ПрАТ «Рижiвський гранiтний 
кар'єр», Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр».

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Позивай Роман Олександро-
вич (паспорт: серiя КН номер 489669 виданий Комсомольським МВ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 04.11.1997) обрано на посаду 30.11.2017р. 
рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.) з чис-
ла обраних позачерговими загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї 
(Протокол б/н вiд 30.11.2017р.), термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ди-
ректор по маркетингу ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр», Голова Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр».

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Пучко Ольга Григорiвна (пас-
порт: серiя КН номер 629487 виданий Комсомольським МВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 07.04.1998) припинено повноваження 30.11.2017 р. 
на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 11.04.2017 року.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИжIВСЬКИй ГРАНIТНИй КАР’ЄР»
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Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Iвасенко Надiя Леонiдiвна (пас-
порт: серiя КО номер 486856 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС Укра-
їни в Полтавськiй областi, 22.01.2003) обрано на посаду 30.11.2017р. поза-
черговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.), 
термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступник головного бухгалтера  
ПАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр», головний бухгалтер ПрАТ «Рижiвський 
гранiтний кар'єр».

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Соловей Олександр Олексан-
дрович (паспорт: серiя КН номер 118277 виданий Автозаводським РВ КМУ 
УМВС України в Полтавськiй областi, 01.03.1996) припинено повноваження 
30.11.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол б/н вiд 30.11.2017р.) у зв'язку з переобранням. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 11.04.2017 року.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Iвасенко Дмитро Iванович (пас-
порт: серiя КН номер 477795 виданий Кременчуцьким РВ УМВС України в 
Полтавськiй областi, 29.09.1997) обрано на посаду 30.11.2017р. позачерго-
вими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.11.2017р.), 
термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник змiни ПАТ «Гiрник», началь-
ник дробильно-сортувального цеху ПрАТ «Рижiвський гранiтний кар'єр».

Голова Правлiння ___________ Корявченков Сергiй Вячеславович

Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів Учасників №83 від 30 
листопада 2017 року 

Повідомлення
про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності 

ЗАКРИТОГО ПАйОВОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНчУРНОГО 

ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ «TEKT PrIvaTE 
EquITy Fund I» 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКТ» код за ЄДРПОУ 20393384 (далі – Това-
риство) повідомляє учасників ЗАКРИТОГО ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «TEKT Private Equity 
Fund I» реєстраційний код за ЄДРІСІ 233935 (далі – ЗПНВІФ «TEKT Private 
Equity Fund I», Фонд), що Загальними Зборами Учасників Товариства прий-
нято рішення щодо продовження строку діяльності ЗПНВІФ «TEKT Private 
Equity Fund I» на 10 (десять) років до 04 лютого 2028 року (протокол №83 
від «24» листопада 2017 року).

Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів в учасників Фон-
ду, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності 
Фонду в наступному порядку:

1. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду: 
1.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 

03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська (Червоноармійська), буди-
нок 64

1.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахун-
ків з учасниками подаються наступні документи:

Для фізичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про ре-

єстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Для юридичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-
го діє юридична особа (Статут); 

- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-
новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи 

(протокол, наказ, довіреність тощо);
- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-

ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 

або оформлені неналежним чином не розглядаються.
1.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-

снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 
Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв’язку з продовженням стро-

ку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визна-
ченою на день прийняття зазначеного рішення – «30» листопада 2017 
року. 

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснювати-
муться розрахунки з учасниками Фонду визначається як результат ділення 
загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифі-
катів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифіка-
тів, які викуповуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості 
інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття за-
значеного рішення. 

Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату Фонду, за 
якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду становить  
46 512 (сорок шість тисяч п’ятсот дванадцять) гривень 95 копійок.

Розрахунки з учасниками Фонду за передані Товариству цінні папери 
здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки 
учасників Фонду, вказані у заявках про викуп цінних паперів.

1.4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників  
Фонду:

Дата початку приймання заявок – «30» листопада 2017 року;
Дата закінчення приймання заявок – «28» лютого 2018 року.
1.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати 

Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати за-
кінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше «30» травня 2018 року.

1.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сер-
тифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником 
Фонду, який відповідно до заявки про викуп цінних паперів передав Товари-
ству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені 
строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), ТОВ «КУА «ТЕКТ» зобов’язується протягом 10 робочих днів після 
закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити 
депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися за телефоном 
(044) 201-63-91

Директор ТОВ «КУА «ТЕКТ» ______________________ Дейнега О.С.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товари-

ства
Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича фірма «Екологія 

України» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 22951090, місцезнаходження: 
01033, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 8, адреса для листування: 03110, 
м.  Київ, пр.-т Валерія Лобановського, буд. 39-Б, оф. 104, повідомляє Вас 
про те, що 21 грудня 2017 року о 14 год. 00 хв. відбудуться позачергові 
загальні збори акціонерів за адресою: 03110, м. Київ, пр.-т Валерія Ло-
бановського, 39-б, оф. 104.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здій-

снюватися реєстраційною комісією 21 грудня 2017 року з 13 год. 00 хв. до 
13 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. 

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність 
на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загаль-
них зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право 
участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Ра-
зом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чи-
ном засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої 
особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОбНИчА ФІРМА «ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних право-
чинів

II. Текст повідомлення 
Наказом №335 вiд 01.12.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №3 вiд 01.12.2017 до Договору №1 по-
стачання природного газу вiд 27.10.2017 про постачання природного газу 
мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СТАТУС - ТРЕЙД». Орiєнтовна сума 
Договору складає 207 320 тис.грн. з ПДВ. Загальна вартiсть газу, що по-
ставляється за цим Договором, складається iз суми вартостi газу, постав-
леного Споживачевi (ПАТ «СУМИХIМПРОМ») за даним Договором.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 18,902%.

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 Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.12.04

(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИ-
ФІКАЦІЇ "ВІННИЦЯГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров. Костя 

Широцького, 24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

vn.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
04 грудня 2017 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» (Прото-

кол № 04/12-2017 засідання Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» від  
04 .12.2017 р. )прийнято рішення про припиненння повноваження члена прав-
ління Товариства Білаша Володимира Миколайовича - директора комерційно-
го, припинено з ним Контракт за угодою сторін та звільнено з займаної посади 
на підставі п.1 ст.36 КЗпП України. Посадова особа перебувала на посаді  
5 років.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

04 грудня 2017 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз»  
( Протокол № 04/12-2017 засідання Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» від 
04 .12.2017 р.) прийнято рішення про обрання членом правління Товари-
ства Білаша Володимира Миколайовича - директора технічного з 05 груд-
ня 2017 р. до 30 червня 2019 року включно. Протягом останніх 5 років був 
членом правління Товариства на посаді директора комерційного. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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 Кривак О.А.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.05
(дата)

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено в реєстрації 
для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника 
акціонера) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника ак-
ціонера); відсутності у представника акціонера довіреності на участь у За-
гальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що 
підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що ви-
дав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-
юридичної особи.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у Загальних зборах – 15 грудня 2017 року (станом на 24 годину за 
три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗбОРІВ:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на 
зборах. 

4. Про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Еко-
логія України» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Екологія України».

5. Про порядок і умови здійснення перетворення Товариства. 
6. Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового 

викупу акцій у акціонерів.
7. Про затвердження плану перетворення Товариства.

8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки 
в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Екологія 
України».

9. Про обрання комісії з припинення (перетворення) Товариства, затвер-
дження її складу та визначення повноважень.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,  
включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного ак-
ціонерного товариства «Науково-виробнича фірма «Екологія України»:  
http://ecologe.com.ua/.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
за адресою: 03110, м. Київ, пр.-т Валерія Лобановського, 39-Б, оф.104. Від-
повідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Головко Алла Володимирівна. В день проведення Загальних зборів 
ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних 
зборів.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 249-41-09.
Загальні збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Зако-

ну України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про 
проведення Загальних зборів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати 
їх проведення.

Генеральний директор  Л.В. Мітіогло

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПРАТ АБС-УКР 7
2. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 14
3. ПРАТ АКАДЕМРЕМБУД 14
4. ПАТ АЛЬФА-БАНК 3
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13. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 8
14. ПАТ КИЇВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 9
15. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 3
16. ПАТ КРЕДИТ ОПТИМА БАНК 15
17. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 4
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25. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5
26. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА "УКРАЇНА" 8
27. ТОВ РА СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 8
28. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 17
29. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 6
30. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 9
31. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 10
32. ПАТ СБЕРБАНК 5
33. ПРАТ СВС-ДНІПРО 16
34. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 7
35. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 12
36. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕЙЕМДЖИ ГРУП" 10
37. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС" 16
38. ПАТ СУМИХІМПРОМ 19
39. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 12
40. ЗПНВІФ TEKT Private Equity Fund I 18
41. ЗПНВІФ TEKT Private Equity Fund IІ 15
42. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 9
43. ПРАТ ТЕХНОЛОГ 10
44. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 12
45. ПАТ ФЕД 14
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