
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 9 розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі Витягу №1002559884 від 11.05.2017р. про вне-
сення 18.05.2013, 10681110008024737, відомостей про 
припинення, за рішенням засновників, правонаступни-
ків Закритого акціонерного товариства «Компанія з 
страхування життя «Український фінансовий альянс» 
(код за ЄДРПОУ: 32375287, 03127, м. Київ, проспект 
40-річчя Жовтня, буд.100/2), та інформації, наданої 
Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
листом від 12.04.2017р. №05/02/858 (вх. № 11008 від 
13.04.2017 року), скасовано реєстрацію випуску акцій 
Закритого акціонерного товариства «Компанія з 
страхування життя «Український фінансовий 

альянс» (код за ЄДРПОУ: 32375287). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного то-
вариства «Компанія з страхування життя «Український 
фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ: 32375287) від 
23.05.2003 року №236/1/03, видане Державною  
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 200-Кф-С-а від 13 травня 
2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року №1843 та на підставі п. 4 глави 1 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі 
змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Рєнт-Сервіс», вул. Анрі Барбюса, буд. 28-Б, м. 
Київ, 03150, код за ЄДРПОУ: 35917915, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв`язку з достроковим по-
гашенням облігацій серії С, скасовано реєстрацію випус-
ку облігацій серії «С» тов «рєнт-Сервіс». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії «С» ТОВ «Рєнт-
Сервіс» від 09.07.2015 року №57/2/2015, видане 
30.12.2015 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№314-Кф-С-о від 13 травня 2017 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

нКцпфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

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

Постановою про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 11.05.2017 р.  
№ 192-цд-1-т, винесеної у відношенні тов «делЬта-
СеК’ЮритиЗ» (код за ЄДРПОУ: 35780344) за пору-
шення вимог законодавства щодо цінних паперів, ану-
льовано ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності - се-
рії АЕ № 263078 від 14.05.2013 року; дилерської діяль-
ності - серії АЕ № 263079 від 14.05.2013 року.

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 11.05.2017 р.  
№ 190-ца-Уп-КУа, винесеної у відношенні тов «КУа 
«фІдо ІнвеСтментС» (код за ЄДРПОУ: 33835307), за 
повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р.  
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
12 вересня 2013 р. за № 1576/24108, анульовано ліцен-

зію на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності з управління активами), 
виданої на підставі Рішення Комісії: від 03.11.2015 року 
№ 1811.

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 11.05.2017 р.  
№ 191-ца-Уп-КУа, винесеної у відношенні тов «КУа 
«домІнІон-КапІтал» (код за ЄДРПОУ: 37356012), за 
повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р.  
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 
вересня 2013 р. за № 1576/24108, анульовано ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку  – діяльності з управління активами інституційних інвес-
торів (діяльності з управління активами), виданої на під-
ставі Рішення Комісії: від 12.01.2016 року № 13.

15.05.2017 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.

Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«БлаКитна нива»
Код за ЄДРПОУ 20599005, місцезнаходження: 09622, Київська область, 

Рокитнянський район, с.Телешівка, вул. Слободська, б.2
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «БЛАКИТНА 

НИВА» (далі – Товариство) відбудуться 16 червня 2017 року, початок о 
13.00 за адресою: 09622, Київська область, рокитнянський район, с.те-
лешівка, вул. Слободська, б.2, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у черго-
вих Загальних зборах акціонерів Товариства: – «12» червня 2017 року ста-
ном на 24 годину.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборах акціонерів Товариства 
відбудеться «16» червня 2017 року з 12:00 до 12:45 годин за місцем про-
ведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства.

проект порядку денного:
1. Вибори членів лічильної комісії.
2. Затвердження складу робочих органів зборів та регламенту обгово-

рення питань прорядку денного.
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затверджен-

ня річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в  

2016 році.
5. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Звіт Наглядової Ради. Затвердеження звіту.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (ів) органів управлін-

ня Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження значних правочинів.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в 

новій редакції. Про визначення уповноваженох особи для підписання Ста-
туту у новій редакції та здійснення заходів щодо цого реєстрації відповідно 
до чинного законодавства, з правом передоручення виконання таких дій 
третім особам.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом ви-
кладення їх у новій редакції: «Про загальні збори акціонерів Товариства», 
«Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію».

11. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кіль-
кісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру ви-
нагороди, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на 
підписання даних договорів.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кіль-
кісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповно-
важеної від імені Товариства на підписання даних договорів.

http://bgs.kh.ua/em/170-20599005 - адреса власного веб-сайту Товари-
ства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товари-
ства, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00 години, а в день 
проведення зборів – також у місці їх проведння. Особа, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами – Кравець Руслан Сергійович.

Телефон для довідок: 063-420-14-90
Директор Кравець Р.С.

основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2015-2016 р. (тис. грн.):

Найменування показника Період
2016 

(звітній)
2015 (попере-

дній)
Усього активів 1 287,1 1 229,8
Основні засоби 990,4 1 038,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 58,0 35,2
Сумарна дебіторська зоборгованість 234,5 156,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,2 4,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (50,8) (70,8)
Власний капітал 1 021,3 1 001,3
Статутний капітал 1 072,1 1 072,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 265,8 228,5
Чистий прибуток (збиток) 22,7 12,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 072 103 1 072 103
Кількість власний акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧа КомпанІя «СвІтяЗЬ» 

(код ЄДРПОУ 23101181, місцезнаходження: 21034, місто Вінниця, вулиця 
Лебединського, будинок 15

(надалі - Товариство або ПрАТ «НВК «Світязь» )
Повідомляє про призначення на 31 травня 2017 року позачергових За-

гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Науково-
виробнича компанія «Світязь» о 9:00 годині за місцезнаходженням Това-
риства, тобто за адресою: 21034, місто вінниця, вулиця лебединського, 
будинок 15, кабінет № 6. 

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні 
збори), буде проводитися з 08:00 до 8:45 години. Особам, які будуть пред-
ставляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно 
до чинного законодавства України.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Науково-виробнича компанія «Світязь», які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів - 25 травня 2017 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Науково-виробнича компанія «Світязь» скликаються Наглядовою 
радою Товариства відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України 
«Про акціонерні товариства», у зв’язку з чим акціонери позбавляються пра-
ва вносити пропозиції до Порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних збо-
рів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загаль-
них зборів в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням 
Товариства, а саме: 21034, місто Вінниця, вулиця Лебединського, будинок 
15, кабінет № 6. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення за адресою: місто Вінниця, вулиця Лебединського, буд. 15, кабінет 
№ 6. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів - головний бух-
галтер Товариства Беша Віталій Григорович. Контактні телефони: (0432) 
66-90-88, (0432) 27-55-13.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розмі-
щена інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: 
http://svitjaznvk.pat.ua/

проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування позачергових 

Загальних зборів акціонерів)
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, 

а саме: Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного това-
риства «Науково-виробнича компанія «Світязь» шляхом перетворення 
його в Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича 
компанія «Світязь».

7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорга-
нізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення. 
9. Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товари-

ства «Науково-виробнича компанія «Світязь». 
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо: 
- складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу належних їм акцій;
- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в по-

рядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; 
- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених 

до Товариства;
- проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачергови-

ми Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонер-
ного товариства «Науково-виробнича компанія «Світязь» шляхом перетво-
рення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича 
компанія «Світязь».

11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повно-
важення:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких за-
тверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про 
право вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кре-
диторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними збора-
ми акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства 
«Науково-виробнича компанія «Світязь» шляхом перетворення його в То-
вариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича компанія 
«Світязь»;

- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного зако-
нодавства України.

Голова наглядової ради ПрАТ «НВК «Світязь» Шевчук Микола Степа-
нович

повІдомлення
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14312418
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпа-

ка, 57
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54 
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@doslidniyzavod.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.chairpart.com.ua 

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства. 

ІІ.текст повідомлення:
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД», які 

відбулися 16.04.2017 року (протокол № 1 від 16.04.2017р.), було прийнято 
рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстра-
ції відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
ЄДР: 13.05.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД». Повне на-
йменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД». 

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. директор непочатова наталія петрівна 15.05.2017 р..

приватне аКцІонерне товариСтво 
«доСлІдний Завод»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента -приватне аКцІонерне 
товариСтво «алЬфа-КапІтал». 2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітента -38730, Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, с.Рунівщина, вул.Михайла Гаврилка, буд.15. 
4.Міжміський код, телефон та факс емітента -(0532)611-853. 5.Електронна 
поштова адреса емітента- 04808650@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://04808650.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації від-
повідно до вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ІІ.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів  

ПАТ «Альфа-капітал» від 27.03.2017р., протокол № 1, прийнято рішення про 
зміну типу акціонерного товариства; 15.05.2017р. здійснено державну реєстра-
цію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР; 
повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-КАПІТАЛ»; повне найменування акціонерного това-
риства після зміни- Приватне акціонерне товариство «АЛЬФА-КАПІТАЛ».

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

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

2. директор (підпис) о.п.павлюченко 15.05.2017 року
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
''КиЇвтранСеКСпедицIя''

2. Код за ЄДРПОУ 03120242
3. Місцезнаходження 04128, м. Київ, вулиця Акадеиiка 

Туполєва, буд. 23
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0444943641 0444943641

5. Електронна поштова 
адреса

emitent@kte.org.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

kte.org.ua

7. Вид особливої 
інформації

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

II. текст повідомлення
11 травня 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» (протокол №2/2017 вiд 11.05.2017р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв Приватним акцiонерним товариством «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ» 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
- вчинення правочину виступити майновим поручителем за 

зобов’язаннями третiх осiб за кредитним договором та передача в iпотеку 
за ринковою вартiстю нерухомого майна належного ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

- вчинення правочину щодо внесення змiн, пов’язаних зi збiльшенням 
сукупної вартостi забезпечення виконання зобов’язань, змiною строку 
кредитування, умов кредитування, змiною складу нерухомого майна, 
збiльшенням площi майнового комплексу, до укладеного мiж  
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» та ПАТ «ПроКредит Банк» договору 
iпотеки, за яким ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» виступає майновим по-
ручителем за зобов’язаннями ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СВIТ-АГРО» за Договором кре-
дитної лiнiї №115.45662 вiд 22.09.2015 року (зi змiнами та доповненнями) 
та передало в iпотеку нерухоме майно ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», 
а саме: майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Україна, м.Київ, 
вул. Академiка Туполєва, 23, 

- вчинення правочину виступити майновим поручителем за 
зобов’язаннями третiх осiб за кредитним договором та передача в заставу 
за ринковою вартiстю рухомого майна ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», 
в тому числi транспортних засобiв.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину скла-
дає до 75000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 32997 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 227%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9638 штук простих iменних акцiй, 
що становить 9638 голосiв.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй (їх 
представникiв), якi зареєструвались для участi у загальних зборах стано-
вить 9638 голосiв.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «За» -  
9638 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що бе-
руть участь у голосуваннi, акцiонерiв, якi (представники яких) зареєстру-
валися для участi у загальних зборах.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» -  
0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi, акцiонерiв, якi (представники яких) зареєструвалися 
для участi у загальних зборах.

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 Прядка Сергiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.05.2017
(дата)

повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БлаГо» – СтраХова КомпанІя»

(місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, 
кім.101, 1-й поверх)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів:
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів: 03 лип-

ня 2017 року о 11.00 годині за адресою: Україна, 03150, м. Київ, 
вул.  Ковпака, буд. 17, кім. 101, 1-й поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 10-30 до 
11:00 в день проведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: перелік акціонерів складений станом на 24 годину  
26 червня 2017 року.

4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів  

ПрАТ «БЛАГО» – СТРАХОВА КОМПАНІЯ»″. Затвердження регламенту за-
гальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської ді-
яльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Го-
лови Правління Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядо-
вої ради.

8. Затвердження річного звіту Товариства,
5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: 21134124.smida.gov.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу акціонера, а уповноваженим представникам акціонерів – 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що 
посвідчує особу.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери ма-
ють право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кім. 101, 1-й поверх, у робо-
чі дні з 10-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – в місці їх 
проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Поплавський Олександр Григорович. 

Довідки за тел. (044) 253-84-84.
7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
(2016 рік)

попередній 
(2015 рік)

Усього активів 4090,3 4171,7
Основні засоби 1915,8 1914,8
Довгострокові фінансові інвестиції 984,3 984,3
Запаси 7,0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 769,1 846,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,3 1,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (8344,4) (8262,5)
Власний капітал 4084,1 4166,0
Статутний капітал 11200,0 11200,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 6,2 5,7
Чистий прибуток (збиток) (81,1) (91,0)
Середньорічна кількість акцій (штук) 56 000 56 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

наглядова рада прат «БлаГо» – СтраХова КомпанІя»
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до відома акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «СтраХова КомпанІя 

«фенІКС»
Повідомляємо Вас про скликання позачергових Загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться 27 червня 2017 року за місцезнаходженням Това-
риства: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 1, павільйон 77, 
конференц-зал о 12 годині. 

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: 
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. 
Початок Зборів о 12 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах є 21 червня 2017 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші пред-
ставники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, 
кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години. Проекти 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
розміщені на веб-сайті ПрАТ «СК «Фенікс»: http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.

Проект порядку денного:
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а 

також затвердження порядку денного та регламенту Зборів.
2. Про обрання (призначення) особи на посаду внутрішнього аудитора 

(фахівця із внутрішнього аудиту) товариства.
3. Про перегляд та затвердження плану проведення перевірок та реа-

лізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2017-
2018 рік.

4. Про скасування посади Ревізора Товариства.
5. Про внесення змін до статуту товариства та їх реєстрацію згідно ви-

мог чинного законодавства України.
Генеральний директор  в.в. Кривошапка

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
для опублікування у офіційному друкованому виданні.

І.Загальні відомості:
1.1 Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «автотранСпортне пІдприЄм-
Ство 16354».

1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03118989.
1.3 Місцезнаходження емітента: 61105, Харківська обл., м. Харків, 

вул. Морозова,18 
1. 4 Міжміський код, телефон та факс емітента: 0572 52-51-16.
1.5 Електронна поштова адреса емітента: atp16354@gmail.com ; 

yarmola,l@usi,ua
1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://sites.google.com./site/

atp16354
1.7 Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
2.текст повідомлення

12.05.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО 16354 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - 
ЄДР), а саме- зміна типу з публічного на приватне,зміна найменування та 
реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, 
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354 » 25квітня 2017 р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
16354 ». 

6 Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
16354 » .

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

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

3.2 директор ___________ м.п. Бондар 12.05.2017 р.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 
3. Місцезнаходження емітента
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 
5. Електронна поштова адреса 
емітента 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 
7. Вид особливої інформації

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "вториннI 
реСУрСи"
24714951
25006 м. Кiровоград вул. Виставочна,2г

0522 567308 0522 567308

vtor_resurs@emitent.net.ua

http://www.vtorres.kr.ua/
Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

2. текст повідомлення
Головний бухгалтер Пашковська Людмила Сергiївна (паспорт: серiя ЕА но-

мер 929893 виданий Ленiнським РВ УМВС України в кiровоградськiй областi 
05.06.2002) звiльнено 12.05.2017 р.(дата вчинення дiї 12.05.2017) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 02.03.2017 року по 
12.05.2017 року в перiод декретної вiдпустки головного бухгалтера Григораш 
Таїсiї Анатолiївної. Рiшення прийнято Наказом № 18-ОС ПАТ «Вториннi ресур-
си» вiд 12.05.2017 року. На посаду нiкого не призначено.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння 
(генеральний директор) ____________ Слiпченко Iван Миколайович

М.П.

 повідомлення 
про позачергові загальні збори 

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «приднІпровСЬКе»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ПРИДНІ-
ПРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00855960, місцезнаходження: 74231, Хер-
сонська область, Нововоронцовський р-н, с. Новоолександрiвка,  
вул. Першого Травня,98), повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів які відбудуться 17 червня 2017 року о 
9:00 в актовому залі будинку тваринників за адресом: Херсонська об-
ласть, Нововоронцовський район, село Новоолександрівка, 
вул.  Придніпровська,1/4. Реєстрація учасників зборів буде проводи-
тись 17 червня 2017 з 8:00 год. до 8:50 год. за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах 13 червня 2017 року. .

Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання Го-
лови та секретаря зборів. 3.Затвердження регламенту проведення збо-
рів. 4. Про підтвердження рішення загальних зборів від 24.02.2017 р. 
про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найме-
нування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІ-
ПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВ-
СЬКЕ».

Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Збо-
рів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресом: вул. Першого Травня,98, 
с. Новоолександрiвка, Нововоронцовський р-н, Херсонська обл., адмі-
ністрація , кабінет головного бухгалтера у робочі дні з 08.00 до 12.00 
звернувшись до члена Наглядової ради В’юнченко Ганни Михайлівни 
відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
телефон (05533) 3-82-36, (05533) 3-82-35. Письмові пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в 
письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування ) акціонера, кіль-
кості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного pridnieprovske.pat.ua
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-
ному виданні) 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування 

емітента
приватне аКцІонерне 
товариСтво «СтраХова 
КомпанІя «Граве 
УКраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ 19243047
3. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 

буд. 15, кв. 124
4. Міжміський код, телефон 

та факс 
(044) 279-54-24

5. Електронна поштова 
адреса емітента

info@grawe.ua

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

www.grawe.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 
1 розділу III

Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
У зв’язку із тим, що 05.06.2017 р. спливає строк повноважень пані 

Базилевської Наталії Володимирівни в якості особи, яка тимчасово 
здійснює повноваження Голови Правління ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» 
(надалі – Товариство), та переобранням (призначенням) пані Базилев-
ської Н.В. на посаду члена правління Товариства на новий строк з 
06.06.2017 р. зі строком повноважень до 05.06.2022 р., наглядовою ра-
дою Товариства прийнято рішення (протокол №92 від 15.05.2017 р.) 
обрати (переобрати) Базилевську Наталію Володимирівну (паспорт: 
СО399048, виданий 19.05.2000 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України у 
м. Києві) на посаду особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 
голови правління Товариства з 06.06.2017 р. до прийняття наглядовою 
радою рішення про припинення відповідних повноважень. Пані Бази-
левська Н.В. часткою у статутному капіталі/пакетом акцій Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посади, що обіймала Базилевська Н.В. протягом останніх п’яти 
років: член правління Товариства, виконуюча обов’язки Голови прав-
ління Товариства, Голова правління ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страху-
вання життя».

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

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

3.2. В.о. Голови Правління ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» Базилевська Н.В. 
____________________(підпис)  15.05.2017 р.
м.п.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-
ному виданні) 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування 

емітента
приватне аКцІонерне 
товариСтво 
«СтраХова КомпанІя 
«Граве УКраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ 19243047
3. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 

буд. 15, кв. 124
4. Міжміський код, телефон 

та факс 
(044) 279-54-24

5. Електронна поштова 
адреса емітента

info@grawe.ua

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

www.grawe.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 
1 розділу III

Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
У зв’язку із тим, що 05.06.2017 р. спливає строк повноважень пані Ба-

зилевської Наталії Володимирівни в якості члена правління ПрАТ СК 
«ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), та, як наслідок, особи, яка тим-
часово здійснює повноваження Голови Правління Товариства, керуючись 
Статутом Товариства та п. 4.4. Положення про правління Товариства на-
глядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол №92 від 
15.05.2017 р.) переобрати (призначити) пані Базилевську Наталію Воло-
димирівну (паспорт: СО399048, виданий 19.05.2000 р. Ленінградським РУ 
ГУ МВС України у м. Києві) на посаду члена правління Товариства на но-
вий строк з 06.06.2017 р. зі строком повноважень до 05.06.2022 р. включ-
но. Пані Базилевська Н.В. часткою у статутному капіталі/пакетом акцій 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посади, що обіймала Базилевська Н.В. протягом останніх 
п’яти років: член правління Товариства, виконуюча обов’язки Голови прав-
ління Товариства, Голова правління ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 
життя».

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

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

3.2. В.о. Голови Правління ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» Базилевська Н.В. 
____________________(підпис)  15.05.2017 р.
м.п.

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКрплаСтиК»
2. Код за ЄДРПОУ
00203588
3. Місцезнаходження
02002 м. Київ вул. м. раскової 1
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 5173683 (044) 5173683
5. Електронна поштова адреса
office@ukrplastic.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
інформації
www.ukrplastic.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядо-

вої Ради ПАТ «Укрпластик» 
15.05.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-

токолу № 16 від 15 травня 2017 
року засідання Наглядової Ради ПАТ «Укрпластик».
Посадова особа Кузьменко Микола Антонович, яка займала посаду 

Члена Наглядової ради, 
припинила повноваження в зв'язку зі смертю.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000036%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 90,0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних/пас-

портних даних.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2017 р.

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

міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління   мірошник І. м.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  15.05.2017
  (дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКрплаСтиК»



№90, 16 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

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 «КIровоГрадоБленерГо».
2. Код за ЄДРПОУ: 23226362.
3. Місцезнаходження: 25015, м. Кропивницький, Студентський бульвар, 

будинок 15.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 35 82 21 (0522) 35 82 13.
5. Електронна поштова адреса: oukp01@kiroe.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kiroe.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства.

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11 квiтня 2017 року (Протокол вiд 
11.04.2017р.) прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з публiчного акцiонерного товариства 
на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань 
- 12 травня 2017 року. До змiни повне найменування акцiонерного товариства - 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», пiсля 
змiни повне найменування акцiонерного товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

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

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

2. Голова Правлiння Стрюченко Олександр Миколайович
Найменування посади М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(підпис) 13.05.2017 р.

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне товари-
Ство «ГрафIя УКраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, 

будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, 54-59-05
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 24.04.2017 року. Найменування 

уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: 
чергові (річні) загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГРАФІЯ УКРАЇНА» (Протокол № 27 від 24.04.2017 
року). Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР: 11.05.2017 року. Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАФІЯ УКРАЇНА». Повне найменування 
акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГРАФІЯ УКРАЇНА».

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

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

2. Голова правлiння пономар володимир васильович 12.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ГрафIя УКраЇна»

товарна БІржа «ІннеКС»  
інформує щодо проведення аукціону з продажу майна 

публічного акціонерного товариства «державний експортно-
імпортний банк України», а саме:

- будівлі редакційно-видавничого комплексу, що розташовані за 
адресою: Київська область, м.Буча, вул. Яблунська, 2ж, і належать 
АТ «Укрексімбанк» на праві власності відповідно до Свідоцтва про 
придбання майна на аукціоні, виданого 15.12.2016 приватним нотарі-
усом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області 
Матвієць Н.П., зареєстрованого в реєстрі за №2210 (далі – Нерухоме 
майно), та 

- поліграфічне обладнання (тип - виробниче обладнання), що 
знаходиться в Нерухомому майні та належить АТ «Укрексімбанк» 
на праві власності відповідно до Договору купівлі-продажу від 
12.09.2016 №б/н, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та товариством 
з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «АДЕФ-
Україна», що обліковується на балансі АТ «Укрексімбанк» (далі - 
Рухоме майно). 

З повним переліком майна можна ознайомитись на сайті Організа-
тора аукціону http://www.comminnex.com.

Загальна початкова вартість лоту – 16 087 200,00 (шістнадцять 
мільйонів вісімдесят сім тисяч двісті гривень 00 копійок) гривень, 
з урахуванням ПДВ (в тому числі: вартість Рухомого майна –  
6 041 000,00 (шість мільйонів сорок одна тисяча гривень 00 копі-
йок) гривень, з урахуванням ПДВ; вартість Нерухомого майна –  
10 046 200,00 (десять мільйонів сорок шість тисяч двісті гривень 
00 копійок) гривень, з урахуванням ПДВ).

Продаж майна на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж 
двох учасників аукціону.

Крок аукціону складає 1% від початкової вартості майна, кожна на-
ступна цінова пропозиція, запропонована учасниками аукціону, пови-
нна перевищувати попередню не менше ніж на зазначений крок аукці-
ону.

Сплата вартості майна здійснюється грошовими коштами в націо-
нальній валюті України. Покупець зобов'язаний внести зазначені в 
протоколі аукціону платежі в день нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу майна. Гарантійний внесок, сплачений Покупцем (пе-

реможцем аукціону) для участі в аукціоні, зараховується йому в раху-
нок остаточної оплати вартості продажу майна. Покупець здійснює 
оплату винагороди за проведення аукціону організатору аукціону та 
оплату усіх витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням договору 
купівлі - продажу майна та реєстраційними діями щодо Нерухомого 
майна. Подальше використання майна Покупець визначає згідно з 
чинним законодавством України.

Кінцевий термін приймання заяв про участь в аукціоні, сплати реє-
страційного внеску та гарантійного внеску – за 1 (один) календарний 
день до дати проведення аукціону – до «29» травня 2017 року включ-
но.

Аукціон відбудеться: «30» травня 2017 року об 11:00 год. за адре-
сою: 03040, м. Київ, пр. Голосіївський, 70, конференц-зал №3.

Реєстраційний внесок за лот - 17,00 грн. (сімнадцять грн. 00 коп.), у 
т.ч. ПДВ - 2,83 грн., призначення платежу: «Реєстраційний внесок за 
участь в аукціоні, який відбудеться 30.05.2017 р. з продажу майна  
АТ «Укрексімбанк», у т.ч. ПДВ-2,83 грн.», гарантійний внесок - 15% 
(п’ятнадцять відсотків) від початкової вартості майна, що становить:  
2 413 080,00 (два мільйони чотириста тринадцять тисяч вісімдесят 
грн. 00 коп.), призначення платежу: «Гарантійний внесок учасника аук-
ціону від 30.05.2017 р. з продажу майна АТ «Укрексімбанк», без ПДВ», 
та гарантійний платіж, що становить: 160 872,00 (сто шістдесят тисяч 
вісімсот сімдесят дві грн. 00 коп.), призначення платежу: «Гарантійний 
платіж в якості забезпечення виконання зобов’язань щодо сплати по-
слуг із організації та проведення аукціону від 30.05.2017 р. з продажу 
майна АТ «Укрексімбанк», без ПДВ», перераховуються учасниками 
аукціону на рахунок організатора аукціону за такими реквізитами: То-
варна біржа «ІННЕКС», код ЄДРПОУ 32388652, п/р №26008010083986 
в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313.

Останній день укладення договору купівлі-продажу Майна за ре-
зультатами аукціону: не пізніше 02.06.2017 року.

Час ознайомлення з майном за місцем його знаходження - з 10:00 
до 11:00 щоденно у робочі дні за попереднім повідомленням Організа-
тора аукціону не пізніше ніж за 1 (одну) добу до часу огляду.

Організатор аукціону: Товарна біржа «ІННЕКС», м. Київ, пр. Голо-
сіївський, 70, кім. 1103, тел. (044)228-5850(51), час роботи з 9:00 год. 
до 18:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
транСпортно-еКСпедицІйний 

КомБІнат «ЗаХІдУКртранС»
(місцезнаходження:82100 Львівська обл.,м.Дрогобич вул.П.Орлика,22)

код за ЄДРПОУ: 13825481
повідомляє що «16» червня 2017 року об 11.00 годині

за адресою: львівська обл.,м. дрогобич вул.п.орлика, 22 , каб. 1
відбудуться загальні збори акціонерів

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-
сування на загальних зборах акціонерів.

4. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2016 році.
5. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками ді-

яльності Товариства в 2016 році
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства 
http://westukrtrans.com.ua

порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитися з матеріалами, що сто-
суються порядку денного загальних зборів, прибувши особисто за 
адресою: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, П.Орлика, 22, каб.1 в ро-
бочий час (відповідальна особа за ознайомлення з документами Бер-
нацька Л.Б.)

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 12.06.2017 року. 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціо-
нерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до 
вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбу-
ватися з 10.40 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

Генеральний директор прат теК ''                       Західукртранс» павець я.м.

 повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента 
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ХмелЬницЬКоБленерГо»

2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновсь-

кого,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ.текст повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» від 
12  травня 2017 року (протокол № 1):

обрано Денисенка Віталія Миколайовича Головою Наглядової ради 
ПАТ «Хмельницькобленерго». Є представником акцiонера - Фонду дер-
жавного майна України. До складу Наглядової ради Товариства був об-
раний річними Загальними зборами 26.04.2017 р. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє.

Протягом останнiх п'яти рокiв працював: у ТОВ «РСГП «Столич-
ний»- начальником юридичного вiддiлу, у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп»- 
директором, у Київськiй мiськiй радi- заступником начальника юридич-
ного управлiння- начальником вiддiлу, у Фондi державного майна 
України - заступником начальника вiддiлу Управлiння корпоративних 
прав держави.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
ІІІ. підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

в.о. Генерального директора  о.І.Козачук 
15.05.2017 p.

Шановні акціонери! ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
15  червня 2017 року о 11:00 годині за адресою: Хмельницька об-
ласть, м. Шепетівка, вул. лермонтова, 2.Реєстрація учасників збо-
рів проводиться 15.06.2017 року з 09:00 год. до 10:45 год. Перелік ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, 
складається станом на 24 годину09червня 2017 року.

проект порядку денного:
1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепе-

тівське АТП 16807».
2. Затвердження форми та текст бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів ПрАТ«Шепетівське АТП 16807» :
3.Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товари-

ства за 2015р., 2016 р.4.Звіт наглядової ради про діяльність у 2015р., 
2016р.

5.Звіт і висновки ревізійної комісії за 2015р.,2016 р.
6.Затвердження річного звіту, балансу за 2015р., 2016р.
7.Розподіл прибутку і збитків товариства.
8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту правління,звіту ревізійної комісії.
9.Відкликання членів наглядової ради. 
10.Обрання членів наглядової ради.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:http://atp16807.prat.ua

основні показники 
фінансово-господарської діяльності.

найменування 
показника

період
2014р. 2015р. 2016р.

Всього активів 1281 1564 1757
Основні засоби 1314 1314 1274
Довгострокові фінансові 
інвестиції

- - -

Запаси 4 35 20

Сумарна дебіторська 
заборгованість

1276 1524 1600

Грошові кошти та їх еквіва-
ленти

1 5 17

Нерозділений прибуток - - -
Власний капітал 1402 1402 1402
Статутний капітал 193 193 193
Довгострокові 
зобов’язання

1237 1237 1583

Поточні зобов’язання 1241 1859 2190
Чистий прибуток 
(збиток)

-87 1 -147

Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

772120 772120 772120

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом 
періоду

- - -

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій

- - -

Чисельність працівників на 
кінець періоду

31 33 44

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що під-
тверджує особу, а представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
згідно з чинним законодавством, на передачу їм права участі у збо-
рах.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з поряд-
ком денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 
Хмельницька область., м. Шепетівка, вул. Лермонтова. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
Савчук Р.В.

Довідки за тел.:
(097)079-21-35

правлІння прат «Шепетівське атп 16807»

прат «ШепетІвСЬКе атп 16807» 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиЇвХлІБ» (код ЄдрпоУ 
00381574) повідомляє акціонерів про підсумки голосування на чергових за-
гальних зборах акціонерів, що відбулися 28.04.2017 року.

Рішення з питань порядку денного зборів приймались виключно за ре-
зультатами голосування бюлетенями.

1. Обрання членів лічильної комісії товариства, затвердження її складу, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

1.вирІШили:
1.1. Для проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час голо-

сувань та оформлення результатів голосувань з питань порядку денного на чер-
гових загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» повноваження лічильної ко-
місії передати депозитарній установі ПАТ «КИЇВХЛІБ» - ПАТ «АСВІО БАНК». 

1.2. Затвердити умови додаткової угоди до Договору про обслуговуван-
ня рахунків в цінних паперах №1-Е від 26.03.2015 року про виконання комп-
лексу робіт по інформаційному та організаційному забезпеченню проведен-
ня чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ», призначених на 
28.04.2017 року, щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеної 
між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ПАТ «АСВІО БАНК».

1.3. Обрати та затвердити з числа працівників ПАТ «АСВІО БАНК» на-
ступний склад лічильної комісії в кількості 3-х осіб, а саме: 

1) Худіяш Олена Олексіївна – голова лічильної комісії.
2) Кузнєцов Вячеслав Сергійович - член лічильної комісії. 
3) Мартовицький Павло Олександрович – член лічильної комісії. 
1.4. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства після скла-

дення протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денно-
го чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ», що відбулися 
28.04.2017 року, та передачі Товариству для зберігання опечатаних лічиль-
ною комісією бюлетенів для голосування.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лі-
чильна комісія, затверджена наглядовою радою ПАТ «КИЇАХЛІБ» (протокол 
від 14.04.2017 р., №11/17) у відповідності до Закону України «Про акціонер-
ні товариства». Голосували бюлетенем №1.Результати голосування:«За» - 
539868970 голосів, що становить 100,0000%.«Проти» - 0 голосів, що стано-
вить 0,0000 %.«Утрималось» – голосів, що становить 0,0000 %.«Не брали 
участь у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кіль-
кість голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвер-
дження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2. вирІШили:
2.1.Обрати головою загальних зборів акціонерів – Корінь Олену Василів-

ну, уповноважену наглядовою радою Товариства особу.
2.2.Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Горбатюк Валенти-

ну Іванівну, призначену наглядовою радою Товариства.
2.3.Заслухати доповідь голови реєстраційної комісії про результати реє-

страції учасників загальних зборів акціонерів та наявності кворуму.
2.4. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, а саме: 

основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь - до 10 хвилин; виступи в деба-
тах - не більше 5 хвилин; відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

2.5. Рішення з питань порядку денного зборів приймати виключно за ре-
зультатами голосування бюлетенями. Обробку бюлетенів здійснювати за 
допомогою електронних засобів. Голові лічильної комісії здійснювати пові-
домлення про результати голосування. 

2.6. Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком 
денним зборів, не розглядати.

Голосували бюлетенем №2. Результати голосування:«За» - 539868970 
голосів, що становить 100,0000%. «Проти» - 0 голосів, що становить 
0,0000  %. «Утрималось» – 0 голосів, що становить 0,0000 %. «Не приймали 
участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кіль-
кість голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

3. вирІШили: 
3.1. Вважати основним напрямком та головним завданням діяльності ПАТ 

«КИЇВХЛІБ» на 2017 рік таке, як забезпечення населення міста Києва та Київ-
ської області хлібобулочними, кондитерськими виробами високої якості, пошук 
додаткових ринків збуту, збільшення обсягів продаж хлібобулочних та кондитер-
ських виробів, підвищення технічного рівня підприємств та отримання прибутку.

3.2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік - затвердити.

Голосували бюлетенем №3. Відповідно до протоколу результатів голо-
сування проголосували бюлетенем №3 так: «За» - 539868970 голосів, що 
становить 100,00%. «Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. «Утрима-
лось» - 0 голосів , що становить 0,0000 %. «Не приймали участі у голосуван-
ні» 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість голосів для прий-
няття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

4.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту голови наглядової ради.

4. вирІШили: 

4.1. Затвердити звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Голосували бюлетенем №4. Відповідно до протоколу результатів голо-

сування проголосували бюлетенем №4: «За» - 539868970голосів, що стано-
вить 100,00%. «Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. «Утрималось» 
- 0 голосів , що становить 0,0000%. «Не приймали участі у голосуванні» -  
0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість голосів для прийняття 
рішення: 269934486. Рішення прийнято.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.

5. вирІШили:
5.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Голосували бюлетенем №5. Відповідно до протоколу результатів голо-

сування проголосували бюлетенем №5: «За» - 539868970 голосів, що ста-
новить 100,00%. «Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%. «Утрималось» 
- 0 голосів , що становить 0,0000%. «Не приймали участі у голосуванні» -  
0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість голосів для прийняття 
рішення: 269934486. Рішення прийнято.

6.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за резуль-
татами 2016 року, розподіл прибутку, отриманого у 2016 році (покриття збитків).

6. вирІШили:
6.1. Затвердити річний фінансовий звіт публічного акціонерного товари-

ства «КИЇВХЛІБ» (консолідований) за 2016 рік, в тому числі: баланс підпри-
ємства (консолідований); звіт про фінансові результати; звіт про власний 
капітал; звіт про рух грошових коштів.

6.2. Правлінню ПАТ «КИЇВХЛІБ» оприлюднити річну фінансову звітність 
ПАТ «КИЇВХЛІБ» у встановленому порядку.

Голосували бюлетенем №6. Результати голосування: «За» - 539754555 
голосів, що становить 99,9788 %. «Проти» - 0 голосів, що становить  
0,0000 %. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. «Не приймали 
участі у голосуванні» 114415 голосів, що становить 0,0212%. Необхідна 
кількість голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру 
річних дивідендів Товариства за 2016 рік.

7. вирІШили:
7.1. Дивіденди за 2016 рік акціонерам ПАТ «КИЇВХЛІБ» не нараховувати 

та не виплачувати у зв’язку з необхідністю впровадження нових технологій, 
реконструкцією та оновлення виробництва.

7.2. Отриманий чистий прибуток за підсумками 2016 року в сумі  
19 479 118 грн. розподілити наступним чином:

7.2.1.спрямувати в інший додатковий капітал для використання на роз-
виток виробництва, а саме: фінансування витрат по технічному переосна-
щенню, реконструкції та розширенню виробничої бази, на підготовку та 
освоєння нових і модернізованих видів продукції, прогресивних технологіч-
них процесів в сумі 17 012 818 грн.;

7.2.2.поповнити резервний капітал у сумі 2 466 300 грн., що становить 
5% від суми чистого прибутку.

Голосували бюлетенем №7. Результати голосування: «За» - 539808980 
голосів, що становить 99,9889 %. «Проти» - 59990 голосів, що становить 
0,0111%. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. «Не приймали 
участі у голосуванні» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кіль-
кість голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

8. Затвердження рішень, прийнятих наглядовою радою Товариства. По-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

8. вирІШили:
8.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, що були прийняті 

нею та відображені в протоколах за період з 29.04.2016 року по 28.04.2017 
року включно (перелік протоколів додається - додаток № 8) щодо:

• вчинення правочинів з продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна;
• та всіх інших рішень Наглядової ради Товариства.
8.2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Това-

риством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, як того ви-
магає ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи гра-
ничну сукупну вартість таких правочинів, виконуючи вимоги Закону України 
«Про акціонерні товариства» (розділ 13).

Голосували бюлетенем №8. Результати голосування: «За» - 539808980 
голосів, що становить 99,9889 %. «Проти» - 59990 голосів, що становить 
0,0111 %. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000 %. «Не приймали 
участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість 
голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

9.Внесення змін до статуту ПАТ «КИЇВХЛІБ», затвердження статуту То-
вариства в новій редакції. Визначення особи, якій надається повноваження 
щодо підписання статуту Товариства у новій редакції.

9. вирІШили:
Голосували бюлетенем №9. Результати голосування: «За» - 0 голосів, 

що становить 0,0000%. «Проти» - 539868970 голосів, що становить  
100,00 %. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000%. «Не приймали 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КиЇвХлІБ»
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участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000%. Необхідна кількість 
голосів для прийняття рішення: 404901729. Рішення не прийнято.

10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
10. вирІШили:
10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення чергових 

загальних зборів акціонерів Товариства) Голови та членів наглядової ради 
ПАТ «КИЇВХЛІБ» у зв’язку із закінченням строку обрання.

10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства) Голови та членів наглядової ради 
ПАТ «КИЇВХЛІБ» такими, що припинені, з дати прийняття даного рішення 
загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 28.04.2017 року.

Голосували бюлетенем №10. Результати голосування. «За» - 539868970 
голосів, що становить 100,0000 %. «Проти» - 0 голосів, що становить 
0,0000%. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000%. «Не приймали 
участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість 
голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. вирІШили:
11.1. Обрати до складу наглядової ради Товариства п’ять осіб за резуль-

татами кумулятивного голосування, а саме: Біденка Сергія Володимирови-
ча – незалежний директор, Коваля Володимира Володимировича - акціоне-
ра ПАТ «КИЇВХЛІБ», який володіє 0,014438% Статутного капіталу 
Товариства, Коломійченка Андрія Івановича - акціонера ПАТ «КИЇВХЛІБ», 
який володіє 0,001261% Статутного капіталу Товариства, Нєрсєсова Едуар-
да Олександровича, який представляє інтереси акціонера ПАТ «КИЇВХЛІБ» 
АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД, який володіє 19,9994% Статутного капіталу 
Товариства, Сахацька Олена Миколаївна – незалежний директор.

11.2. Визначити термін повноважень обраних членів наглядової ради  
ПАТ «КИЇВХЛІБ» - до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

11.3. Вважати повноваження обраних членів наглядової ради ПАТ «КИЇВ-
ХЛІБ» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного 
рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 28.04.2017 року.

Голосували бюлетенем №11. Рішення прийнято.
12. Обрання Голови наглядової ради Товариства.
12. вирІШили:
12.1. Обрати зі складу членів наглядової ради Товариства - на посаду 

Голови наглядової ради ПАТ «КИЇВХЛІБ» Коломійченка А.І. акціонера  
ПАТ «КИЇВХЛІБ», який володіє 0,001261% Статутного капіталу Товариства.

12.2. Визначити термін повноважень Голови наглядової ради ПАТ «КИЇВ-
ХЛІБ» - до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

12.3. Вважати повноваження обраного Голови наглядової ради ПАТ «КИЇВ-
ХЛІБ» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного 
рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 28.04.2017 року.

Голосували бюлетенем №12. Результати голосування. «За» - 539868970 
голосів, що становить 100,0000 %. «Проти» - 0 голосів, що становить 
0,0000%. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000%. «Не приймали 
участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість 
голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, 
встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

13. вирІШили:

13.1. Затвердити умови трудового договору (контракту) для укладання з 
Головою наглядової ради відповідно до наданого проекту цього договору.

13.2. Доручити Голові правління ПАТ «КИЇВХЛІБ» Череді В.В. укласти та 
підписати з Головою наглядової ради ПАТ «КИЇВХЛІБ» договір (контракт) 
відповідно до наданого проекту.

Голосували бюлетенем №13. Результати голосування. «За» - 539868970 
голосів, що становить 100,00%. «Проти» - 0 голосів, що становить 0,0000%. 
«Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000%. «Не приймали участі у 
голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість голосів 
для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

14. Дострокове припинення повноважень Голови та членів ревізійної ко-
місії Товариства.

14. вирІШили:
14.1.Досторово припинити повноваження діючих (на момент проведен-

ня чергових загальних зборів акціонерів Товариства) Голови та членів реві-
зійної комісії ПАТ «КИЇВХЛІБ».

14.2. Вважати повноваження Голови та членів ревізійної комісії  
ПАТ «КИЇВХЛІБ» такими, що припинені, з дати прийняття даного рішення 
загальними зборами акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 28.04.2017 року.

Голосували бюлетенем №14. Результати голосування. «За» - 539868970 
голосів, що становить 100,0000 %. «Проти» - 0 голосів, що становить 
0,0000%. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000%.

«Не приймали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необ-
хідна кількість голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
15.1. Обрати до складу ревізійної комісії ради Товариства три особи за 

результатами кумулятивного голосування,а саме:Ємцова Марина Сергіїв-
на, Жилюк Валентина Володимирівна, Коваленко Наталя Вадимівна.

15.2. Визначити термін повноважень обраних членів ревізійної комісії 
ПАТ «КИЇВХЛІБ» - три роки з дати прийняття даного рішення загальними 
зборами ПАТ «КИЇВХЛІБ».

15.3.Вважати повноваження обраних членів ревізійної комісії ПАТ «КИЇВ-
ХЛІБ» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного 
рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 28.04.2017 року.

Голосували бюлетенем №15. Рішення прийнято.
16. Обрання Голови ревізійної комісії.
16. вирІШили:
16.1. Обрати зі складу членів ревізійної комісії Товариства - на посаду 

Голови ревізійної комісії ПАТ «КИЇВХЛІБ» Ємцову Марину Сергіївну.
16.2. Визначити термін повноважень Голови ревізійної комісії ПАТ «КИЇВ-

ХЛІБ» - три роки з дати прийняття даного рішення загальними зборами ПАТ 
«КИЇВХЛІБ».

16.3. Вважати повноваження обраного Голови ревізійної комісії  
ПАТ «КИЇВХЛІБ» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прий-
няття даного рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВХЛІБ» 
28.04.2017 року.

Голосували бюлетенем №16. Результати голосування. «За» - 539868970 
голосів, що становить 100,0000 %. «Проти» - 0 голосів, що становить 
0,0000%. «Утрималось» - 0 голосів, що становить 0,0000%. «Не приймали 
участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0,0000 %. Необхідна кількість 
голосів для прийняття рішення: 269934486. Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів Това-
риства, що відбулися 28.04.2017 року.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «ЧерКаСЬКе оБлаСне 
пIдприЄмСтво автоБУСниХ СтанцIй»  2. Код за 
ЄДРПОУ 22804012 3. Місцезнаходження 18006, Черкаська обл., м. Черка-
си, бул. Шевченка, 389 4. Міжміський код, телефон та факс 0472733452, 
0472733452 5. Електронна поштова адреса em22804012@ab.ck.ua  
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації em22804012.ab.ck.ua 7. Вид особли-
вої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. було прийняте рiшення про 

змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР:12.05.2017 р. Повне на-
йменування акцiонерного товариства до змiни типу: Публiчне акцiонерне то-
вариство «Черкаське обласне пiдприємство автобусних станцiй». Повне на-
йменування акцiонерного товариства пiсля змiни типу: Приватне акцiонерне 
товариство «Черкаське обласне пiдприємство автобусних станцiй» 

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

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

директор  Гончаров володимир миколайович
12.05.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) прат «УКраЇнСЬКий 

IнСтитУт IЗ проеКтУвання I роЗвитКУ 
IнформацIйно-КомУнIКацIйноЇ 

IнфраСтрУКтУри «дIпроЗв’яЗоК». Код за ЄдрпоУ 
01168185

1. Місцезнаходження 03680, м.Київ, Солом"янська, 3
2. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 248-92-19 248-92-19

3. Електронна поштова 
адреса

dz@a.ks.ua

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/dz

текст повідомлення
Посадова особа АТ непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

значення головного бухгалтера ЛОСЄВУ ОЛЕНУ ЛЕОНIДIВНУ прийняте 
13.05.2017 р. Наказом ПрАТ «Дiпрозв’язок»за № 88/к. Паспортнi данi 
фiзичної особи: МЕ 755822 виданий 07.07.2006 Деснянським РУГУ МВС 
України в м. Києвi. Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ. Попередня по-
сада: гол.бухгалтер_КП Володимирський ринок. Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади: гол.бухгалтер, заст.директора з фiн.питань.

Термiн призначення: за домовленнiстю сторiн.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «мІжнародний центр КУлЬтУр-
ниХ та дІловиХ Зв’яЗКІв «КонСалтІнГ 
УКраЇна»;1.2. Код за ЄДРПОУ 19032971;1.3. Місцезнаходження 
04070, м. Київ, подільський район, вул. Ігорівська, буд. 1/8;1.4. Між-
міський код, телефон та факс 044-201-14-00, 044-201-14-09:1.5. Електро-
нна поштова адреса office@cu.kiev.ua;1.6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www.cu.kiev.ua;1.7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 
Положення відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. текст повідомлення
На пiдставi рішення річних загальних зборів акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА 

ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» (надалi – Товариство) вiд 
21.04.2017р. про виплату дивiдендiв Наглядовою радою Товариства 
11.05.2017р. прийнято рішення про встановлення дати складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про випла-
ту дивiдендiв – 21.04.2017р. Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивiдендiв – 30.05.2017р. Розмір дивiдендiв, що підлягають випла-
ті вiдповiдно до рішення загальних зборів – 570 000,00 грн. (п’ятсот сімдесят 
тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,19 грн. (нуль гривень 19 копійок) із 
розрахунку на одну акцію.Строк виплати дивідендів з 01.06.2017р. по 
21.10.2017р. Спосіб виплати дивiдендiв - безпосередньо акціонерам. Порядок 
виплати дивiдендiв – в грошовій формі шляхом направлення дивiдендiв у по-
вному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають 
право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 30.05.2017р., вiдповiдно 
до кiлькостi належних їм акцій на дату складення переліку.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.Директор Єжаков С.Г. підпис, м. п. 15.05.2017р.

Повідомлення
про порядок виплати дивідендів за простими акціями 

пУБлIЧноГо аКцIонерноГо товариСтва 
«рIвненСЬКа КондитерСЬКа фаБриКа»

(код за ЄДРПОУ: 00382214, місцезнаходження: 33001, м.Рiвне, 
вул.  Хмiльна, 30)

Шановні акціонери!
Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати дивідендів за про-

стими акціями ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» за результатами 
роботи Товариства у 2016 році.

1. Підставою для виплати дивідендів є рішення річних загальних зборів 
акціонерів від 26 квітня 2017 року про направлення чистого прибутку Това-
риства за 2016 р. у розмірі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) грн. на виплату 
дивідендів за простими іменними акціями.

2. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів: 15 травня 2017 року.

3. Виплата дивідендів здійснюється у строк з 22.05.2017 р. по 26.10.2017 р. 
4. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів)
4.1. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється шляхом виплати го-

тівки через касу Товариства. 
4.2. Дивіденди не отримані з 22 по 24 травня, тобто протягом трьох днів, 

повертаються на розрахунковий рахунок згідно п. 2.10. Положення про ве-
дення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого По-
становою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637. 
Виплата неотриманих дивідендів проводитиметься наступного робочого 
дня після подання належним чином оформленої заяви особи, що має пра-
во на отримання дивідендів. 

5. Виплата дивідендів буде проводитися у період з 22.05.2017 р. по 
26.10.2017 р. за адресою: м. Рівне, вул. Хмільна, 30, в касі другого поверху 
адміністративного корпусу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (обідня перерва 
з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном (0362) 
62-03-45. 

6. Суми податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні 
бути утримані при виплаті дивідендів, сплачуються за рахунок суми диві-
дендів, призначених для виплати акціонеру.

Голова дирекції пат «рівненська кондитерська фабрика» петрук в.т.

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 "КиЇвСЬКий Завод "радар"

2. Код за ЄДРПОУ: 14307274
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Предславинська, 35
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 529-93-03 044 521-68-05
5. Електронна поштова адреса: denisov@adsl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://stockmarket.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 12.05.2017 р. №191 припинено 
повноваження Голови Наглядової ради Херувiмова Артура Володимирови-
ча, згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних 

даних не отримано. Особа не володiє часткою в статутному капiталi това-
риства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа перебувала на посадi з 02.02.2015 р. по 12.05.2017 р.

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 12.05.2017 р. №191 призначено 
Головою наглядової ради Хромець Свiтлану Вiкторiвну - заступника гене-
рального директора з фiнансово-економiчних питань Державного концерну 
«Укроборонпром», згоди посадової особи на розголошення iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано. Особа не володiє часткою в статут-
ному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особа призначена безстроково.

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 Мясiщев Iгор Леонiдович
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.05.2017
(дата)

тов «рейтинГове аГентСтво «Стандарт-рейтинГ» (УКраЇна) 
присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.04.2017–30.04.2017 року (www.standard-rating.com)

№
п/п назва компанії / банку Код 

ЄдрпоУ

вид 
рейтин-

гу

рейтингова 
дія

рівень 
рейтингу прогноз дата рейтинго-

вої дії

1 АТ СК «Провідна» 23510137 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 03.04.2017
2 ПрАТ «Перша» 31681672 РФСС Поновлення uaAА- Позитивний 04.04.2017
3 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 07.04.2017
4 ПрАТ СК «Еталон-Поліс» 31512057 РФСС Поновлення uaBBB+ Стабільний 10.04.2017
5 ПрАТ «Київський страховий дім» 25201716 РФСС Поновлення uaA+ Стабільний 10.04.2017
6 ПрАТ СГ «Ю.БІ.АЙ» 31113488 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 10.04.2017
7 ПАТ СК "Універсальна" 20113829 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 11.04.2017
8 ПрАТ СК «ДІМ страхування» 21870998 РФСС Поновлення uaA+ Стабільний 13.04.2017
9 ТОВ «Укр-Лан» 30942423 РБІ Призупинення — — 14.04.2017
10 СПОП «БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ» 03771577 РБІ Призупинення — — 14.04.2017
11 АК «Харківобленерго» 00131954 РП Поновлення uaBB Стабільний 18.04.2017
12 СТОВ «ПРОГРЕС-ПЛЮС» 30472034 РБІ Поновлення uaBBB- Стабільний 28.04.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

товариСтво «аГро реСУрС»
2. Код за ЄДРПОУ: 30278951
3. Місцезнаходження: 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443934073 0443934073
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://agro-resourse-pjsc.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПрАТ «Агро Ресурс» № 42к 
вiд 05.05.2017 року, на пiдставi поданої заяви про звiльнення, прийнято 
рiшення звiльнити з 05.05.2017 року з посади Головного бухгалтера Сiмонову 
Ольгу Аркадiївну, за власним бажанням. Згоди на оприлюдення паспортних 

даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Iнформацiя про 
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
На посадi Головного бухгалтера перебувала з 11.08.2015 р.

Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПрАТ «Агро Ресурс» № 43п 
вiд 05.05.2017 року, прийнято рiшення призначити Iльченко-Клушину Олену 
Миколаївну, заступника головного бухгалтера, тимчасово виконуючою 
обов'язки головного бухгалтера з 06.05.2017р., не звiльнивши її вiд своїх по-
садових обов'язкiв. Строк, на який призначено (обрано) особу - невизначено. 
Акцiями Товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Осипенко Н.П. останнi 
5-ть рокiв обiймала наступнi посади: 02.10.2014 «Агро Ресурс» - заступник го-
ловного бухгалтера; 22.07.2013 – 22.04.2014 ТОВ Дмитрiвський гранiтний 
кар’єр – головний бухгалтер; 17.10.2012- 19.07.2013 ТОВ «АРКЕЛ»- головний 
бухгалтер; 02.07.2007 – 28.09.2012 ТОВ «ВIВАМЕТ» - головний бухгалтер.

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

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

Генеральний директор СIТКОВСЬКИЙ ВIКТОР СЕМЕНОВИЧ, 05.05.2017 р. 

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації

 емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне товари-
Ство «миловарний КомБІнат»

2. Код за ЄДРПОУ 00373923
3. Місцезнаходження: 61068, м.Харкiв, вул.Польова, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 737-23-99 (057) 737-25-31
5. Електронна поштова адреса account@mk.usi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/hmkpao/ 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

12.05.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИЛОВАРНИЙ КОМБIНАТ», що 

мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР), а саме – змiна типу з 
публiчного на приватне, змiна найменування та реєстрацiя нової редакцiї 
статуту. 

Рiшення про змiну типу з публiчного на приватне, змiну найменування, 
затвердження нової редакцiї статуту прийнято рiчними загальними збора-
ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИЛОВАР-
НИЙ КОМБIНАТ» 27.04.2017 р. (Протокол №1/2017 вiд 27.04.2017р.). По-
вне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИЛОВАРНИЙ КОМБIНАТ». Повне найме-
нування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МИЛОВАРНИЙ КОМБIНАТ».

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

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

директор н.александрова, 12.05.2017 р.

приватне аКцIонерне товариСтво «миловарний КомБІнат»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

рольський механічний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 14311353
3. Місцезнаходження: 37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної 

Сотні, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: (05362) 32-204, (05362) 32-204
5. Електронна поштова адреса: office@mehzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-

онерного товариства
ІІ. текст повідомлення 

Дата прийняття рішення: 28.04.2017 р. Найменування уповноваженого 
органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціоне-
рів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 12.05.2017 р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акці-
онерне товариство «Хорольський механічний завод»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство «Хорольський механічний завод».

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  міщенко м.І.
15.05.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ХоролЬСЬКий меХанІЧний Завод»

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІ-
ЗОВАНА КОЛОНА №509». 2. Код за ЄДРПОУ: 01354266. 3. Місцезнахо-
дження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (04594) 5-30-01, 5-30-10. 5. Електронна 
поштова адреса: spmk509@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://spmk509.com.ua/zvitnist14.php. 7. Вид особливої інформації: зміна 
складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення: У зв’язку зі зміною типу Товариства, рішення 
про припинення повноважень головного бухгалтера прийнято директором 
11.05.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі наказу №6 від 11.05.2017р. Посадова особа Райзер Наталія Адамівна 
(згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Го-
ловний бухгалтер, припинила повноваження. Володiє часткою в статутно-

му капіталі емiтента 0,13329%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
683,40 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 р. 10 міс. Рішен-
ня про набуття повноважень головного бухгалтера прийнято директором 
Товариства 11.05.2017р. Набуття повноважень посадової особи виконано 
на підставі наказу №6 від 11.05.2017р. Райзер Наталія Адамівна (згоду на 
розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Головний бух-
галтер. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,13329%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 683,40 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень 
особа: до відкликання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: головний бухгалтер ПАТ «СПМК №509». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 134 акцій.

III. підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Директор – Маліновський Р.В. 
13.05.2017р.

 приватне аКцІонерне товариСтво «СпецІалІЗована переСУвна меХанІЗована Колона №509»
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до уваги акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «БортницЬКе вироБниЧо-

транпортне пІдприЄмСтво 
«аГроСервІС» 

(далі – Товариство, місцезнаходження: 02088, м. Київ,  
вул. Промислова, 2, код ЄДРПОУ 05409292)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 16.06.2017 року о 12:00 годині за 
адресою: м.  Київ, вул. промислова, 2, каб. №108.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24-та година 12.06.2017 р.

перелік питань порядку денного:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання 

членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Про надання згоди на укладання значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого 

є заінтересованість.
5. Про прийняття рішення щодо уповноваження Подзеги А. О. на 

участь в Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРТНИЧІ ЛОГІСТИК» та прийняття рішень 

від імені ПАТ «БВТП «АГРОСЕРВІС».
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних 

зборів акціонерів «16» червня 2017 року з 11:15 до 11:45. 
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 

документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати 
документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загаль-
них зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати 
проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 
11:00 до 12:00 за адресою 02088, м. Київ, вул. Промислова, 2,  
каб. №108, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведен-
ня загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загаль-
них зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних 
зборів Товариства з 11:15 до 11:45. Адреса веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: agroservice.zvitat.com.ua

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – 
Подзега Андрій Олександрович. Додаткову інформацію можливо отри-
мати за телефоном: (044) 280-29-26.

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

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

товариСтво «КоСтопІлЬСЬКий Завод СКлови-
роБІв»

2. Код за ЄДРПОУ - 30923971
3. Місцезнаходження – 35000, Рівненська область, м.Костопіль,  

вул. Дерев’яна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс - 03657-2-10-90, 03657-2-10-90
5. Електронна поштова адреса - office_kzs@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - Kostopilglass.com
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою  

ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (Протокол №77 від 12.05.2017р.), 
який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб. Посадова особа Куче-
рук А.І. (паспорт: серія СР номер 191495 виданий 27.02.1997 р. Костопільським 
РВ УМВС України в Рівненській області), яка займала посаду Член Правління, 
припинила повноваження з 12.05.2017р., у зв’язку з виходом на пенсію та фак-
тичним припиненням виконання обов’язків Члена Правління Товариства. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 600474 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа Кучерук А.І. перебувала на посаді 

Члена Правління Товариства з 30.03.2015р.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Косто-

пільський завод скловиробів» (Протокол №77 від 12.05.2017р.), яка при-
йняла рішення про зміну складу посадових осіб. Посадова особа Деленгів-
ський В.В. (паспорт: серія ВМ номер 110672 виданий 26.02.2006 р. 
Черняхівським РВ УМВС України у Житомирській області) призначена тим-
часово з 15.05.2017 р. на посаду Член Правління до наступних Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Посадова особа акціями емітента особисто 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посаду заступник 
директора з виробництва-начальник гарячої дільниці виробництва.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Косто-
пільський завод скловиробів» (Протокол №77 від 12.05.2017р.), яка при-
йняла рішення про зміну складу посадових осіб. Посадова особа Лапюк 
Р.А. (паспорт: серія СР номер 149416 виданий 13.12.1996 р. Костопіль-
ським РВ УМВС України в Рівненській області) призначена тимчасово з 
15.05.2017р.на посаду Член Правління до наступних Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. Посадова особа акціями емітента особисто не воло-
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Про-
тягом останніх 5 років посадова особа обіймала посаду головний 
економіст-фінансовий контролер.

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

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

Голова Правління Кучерук Сергій Анатолійович. 13.05.2017 року.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента.

1. Загальні відомості
1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Дністров-

ська ГАЕС».
2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство.
3. код за ЄДРПОУ: 30149623.
4. Місцезнаходження: 60236, Україна, Чернівецька обл., м. Новодні-

стровськ.
5. Міжміський код та телефон, факс: (03741) 3-33-00, 3-15-36.
6. Електронна поштова адреса:  dn_gaes@emitent.net.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: dn-gaes.com.
8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів.
2. текст повідомлення.

Річними загальними зборами акціонерів 25 квітня 2017 року прийнято 
рішення про виплату дивідендів:

1. «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товари-
ства, в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на державну частку 
у розмірі 801 468,58 грн.»

Наглядовою радою Товариства (протокол від 11.05.2017 р. №1) прийня-
то наступні рішення:

«визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отри-

мання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2016 рік – 26 травня 2017 року; 

- нарахування на виплату дивідендів здійснити у розмірах, прийнятих 
рішенням річних загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 
протокол № 1. При цьому сума річних дивідендів становить: за 2016 рік за 
простими акціями у розмірі 917000 грн., (розмір річних дивідендів на одну 
просту іменну акцію складає 0,01929188 грн),

- встановити строки виплати дивідендів з 20 червня 2017 року по  
20 вересня 2017 року, на державну частку – до 1 липня 2017 року,

- виплату дивідендів здійснювати у такому порядку: за письмовою зая-
вою від акціонера шляхом перерахування дивідендів на розрахунковий 
рахунок вказаний в заяві або поштовим переказом за адресою, яку акціо-
нер вказує у заяві, або у касі Товариства. 

Виконавчому органу до початку строку виплати дивідендів визначити 
детальний порядок виплати дивідендів та довести його до відома акціоне-
рів шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Товариства не піз-
ніше ніж за 3 робочих дні до дати початку виплати дивідендів акціоне-
рам».

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Генеральний директор  лунін С.С.

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «ХерСонСЬКа теплоелеКтроцен-
тралЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00131771
3. Місцезнаходження: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552352456 0552352442
5. Електронна поштова адреса: data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://tec.ks.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПрАТ «Херсон-
ська ТЕЦ» (Протокол засiдання Наглядової ради №5/2017 вiд 10.05.2017 
року), згiдно якого посадову особу - Члена Наглядової ради ПрАТ «Херсон-
ська ТЕЦ» - представника акцiонера Товариства – Фонду державного май-
на України - Єсипенко Людмилу Миколаївну (не надано згоду на розкриття 
паспортних даних) обрано Головою наглядової ради ПрАТ «Херсонська 
ТЕЦ. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду дер-
жавного майна України.Обрано на строк до закiнчення повноважень члена 

Наглядової ради (три роки). Якщо по закiнченню термiну повноважень рiчнi 
загальнi збори не були проведенi у строк, встановлений ст.32 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства», або не було прийнято рiшення про припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради та/або обрання членiв Наглядової ради, 
повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з 
пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

Змiни вiдбулися вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПрАТ «Херсон-
ська ТЕЦ» (Протокол засiдання Наглядової ради №5/2017 вiд 10.05.2017 
року), згiдно якого посадову особу - Члена Наглядової ради ПрАТ «Херсон-
ська ТЕЦ» - представника акцiонера Товариства – Фонду державного май-
на України – Харiну Наталiю Миколаївну (не надано згоду на розкриття 
паспортних даних) обрано заступником голови наглядової ради  
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст 
Фонду державного майна України.Обрано на строк до закiнчення повно-
важень члена Наглядової ради (три роки). Якщо по закiнченню термiну по-
вноважень рiчнi загальнi збори не були проведенi у строк, встановлений 
ст.32 ЗУ «Про акцiонернi товариства», або не було прийнято рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради та/або обрання членiв 
Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, 
крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

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

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

Генеральний директор педченко Богдан антонович, 11.05.2017 р. 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00953869
3. Місцезнаходження: 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський ра-

йон, селище міського типу Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (5654) 2-31-33 / той самий
5. Електронна поштова адреса: bozhedar@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bozhedar.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-
то наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Божедарів-
ський елеватор» «10» травня 2017 р. Предметом правочину є укладення 
договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. 
Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства, становить 1 000 000,00 гривень. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить  
4 396 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 22,74 відсотків. Додаткові крите-
рії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодав-
ством, статутом акціонерного товариства не визначені.

2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийня-
то наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Божедарів-

ський елеватор» «10» травня 2017 р. Предметом правочину є укладення 
договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. 
Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства, становить 1 000 000,00 гривень. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить  
4 396 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 22,74 відсотків. Додаткові крите-
рії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодав-
ством, статутом акціонерного товариства не визначені.

3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину при-
йнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Боже-
дарівський елеватор» «10» травня 2017 р. Предметом правочину є укла-
дення договору про отримання зворотної безпроцентної фінансової 
допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства, становить 500 000,00 гривень. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить 4 396 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності становить 11,37 
відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що 
не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не 
визначені.

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

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

директор  яуфман денис Іванович 

приватне аКцІонерне товариСтво «БожедарІвСЬКий елеватор»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
прат «дністровська ГаеС».

1. Загальні відомості
1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Дні-

стровська ГАЕС».
2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство.
3. код за ЄДРПОУ: 30149623.
4. Місцезнаходження: 60236, Україна, Чернівецька обл., м. Ново-

дністровськ.
5. Міжміський код та телефон, факс: (03741) 3-33-00, 3-15-36.
6. Електронна поштова адреса:  dn_gaes@emitent.net.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: dn-gaes.com.
8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб. 

Обрання голови Наглядової ради.
2. текст повідомлення.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Днiстровська ГАЕС», прото-

кол №1 вiд 11 травня 2017 року, обрано головою Наглядової ради 
Кальнiченко Валентину Анатолiївну. Не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2011-2013 – 
заступник директора департаменту ФДМУ; 2013-04.2016 – началь-
ник управлiння ФДМУ, з 04.2016 року – директор Департаменту кор-
поративних та майнових вiдносин Мiненерговугiлля України. 
Посадова особа є представником акцiонера Товариства – 
Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Оби-
рається на строк 3 роки. 

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

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

Генеральний директор  лунін С.С.

приватне аКцІонерне товариСтво «днІСтровСЬКа ГаеС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2.Код за ЄДРПОУ: 00191329
3.Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34
5.Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/

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

12.05.2017 ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (надалi - Товариство) отрима-
ло повiдомлення акцiонера PALMROSE B.V. про заміну члена Наглядової
ради Товариства - представника акцiонера PALMROSE B.V., у зв'язку з
яким припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Ри-
балко Олександра Анатолійовича, який представляв iнтереси акцiонера
Товариства - PALMROSE B.V. 

Рибалко Олександр Анатолійович (представник акціонера PALMROSE
B.V.) був обраний Головою  Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
рішенням Наглядової ради Товариства 24.04.2017 (протокол б/н вiд
24.04.2017). Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,00000% (2
шт. простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини посадова особа не має. Посадова особа перебувала на по-
саді Голови Наглядової ради Товариства 1 (один) місяць. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

12.05.2017 ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" отримало повідомлення акцi-
онера PALMROSE B.V. про заміну члена Наглядової ради Товариства -
представника акціонера PALMROSE B.V., яким призначено нового члена
Наглядової ради Товариства Мар'янчука Олександра Олександровича,
який представляє iнтереси акцiонера Товариства - PALMROSE B.V. (без
обмеження повноважень).

Мар'янчук Олександр Олександрович призначений на посаду члена
Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (представника акцiонера
PALMROSE B.V.) на строк до дати проведення наступних рiчних Загаль-
них зборiв Товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтен-
та. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа: ПАТ "ЄВРАЗ -
ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО", начальник бюро економiки допомiжних цехiв,
маржинального аналiзу та калькулювання планово-економiчного вiддiлу
фiнансової дирекцiї; начальник вiддiлу бюджетного планування та аналi-
зу фiнансової дирекцiї; ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", фiнансовий директор. Поса-
дова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв
Олександр Сергійович 12 травня 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАР-
КІВ'ЯНКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 30377900
3. Місцезнаходження: 61052 м. Харків вул. Коцарська, 24/26
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-02-95 (057) 712-35-42
5. Електронна поштова адреса: it@xkf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Кондитерська фабрика
"Харків'янка", які відбулися 

15.04.2017 року (протокол № 1 від 15.04.2017р.), було прийнято рішен-
ня про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться  в ЄДР:
11.05.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Пуб-
лічне акціонерне товариство "Кондитерська фабрика "Харків'янка "; Пов-
не найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акці-
онерне товариство "Кондитерська фабрика "Харків'янка ".

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

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

2. Голова Правління Домбровський В.С. 13.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250
3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт.

Гути вул. Миру, 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41 (05758) 3-22-41
5. Електронна поштова адреса: pervuchinka@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства.
ІІ. Текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Первухінський цукровий
завод", які відбулися 20.04.2017 року (протокол № 14 від 20.04.2017р.),
було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну осо-
бу, що містяться в ЄДР: 12.05.2017; Повне найменування акціонерного то-
вариства до зміни: Публічне акціонерне товариство "Первухінський цук-
ровий завод"; Повне найменування акціонерного товариства після зміни:
Приватне акціонерне товариство "Первухінський цукровий завод".

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

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

2. Голова Правління В'юнник С.В.
13.05.2017 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРЕЗ"
код за ЄДРПОУ 00238486; місцезнаходження 61176, м. Харкiв, вул.

Єнакiївська, 19/318; тел./факс (0572) 95-53-12, 94-98-40; Е-mail
00238486@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет
bgs.kh.ua/em/165-00238486 цим спростовує публікацію  про змiну
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих ак-
цій, що була здійснена у № 82 Бюлетеня "Відомості Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку" від 03.05.2017 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Вiдродження-ЛКI"

2. Код за ЄДРПОУ: 19157046
3. Місцезнаходження: 49030, м.Днiпро, проспект Ярослава Мудрого,

46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 68-20-51 
5. Електронна поштова адреса: info@vidrod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: vidrod.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
15.05.2017 року припинено повноваження головного бухгалтера Се-

ребрякової Любов Миколаївни (наказ б/н вiд 15.05.2017 року) в зв'язку зi
смертю. Часткою у статутному капiталi не володiла.Перебувала на поса-
дi з 30.11.1994 року по 15.05.2017 року.

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

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

Директор  Луніна Катерина Іванівна 15.05.2017 року

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

(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорново-

ла,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Sekretar.yuzkoks@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty-bk/

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

II. Текст повідомлення
12.05.2017 ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (надалi - Товариство) отримало

повiдомлення акцiонера PALMROSE B.V. про замiну члена Наглядової ра-
ди Товариства - представника акцiонера PALMROSE B.V., у зв'язку з яким
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибалко
Олександра Анатолiйовича, який представляв iнтереси акцiонера Това-
риства - PALMROSE B.V. 

Рибалко Олександр Анатолiйович (представник акцiонера PALMROSE
B.V.) був обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" рi-
шенням Наглядової ради Товариства 24.04.2017 (протокол б/н вiд
24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,00000% (2
шт. простих iменних акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини посадова особа не має. Посадова особа перебувала на по-
садi Голови Наглядової ради Товариства 1 (один) мiсяць. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

12.05.2017 ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" отримало повiдомлення акцiоне-
ра PALMROSE B.V. про замiну члена Наглядової ради Товариства - пред-
ставника акцiонера PALMROSE B.V., яким призначено нового члена Наг-
лядової ради Товариства Мар'янчука Олександра Олександровича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - PALMROSE B.V. (без обме-
ження повноважень).

Мар'янчук Олександр Олександрович призначений на посаду члена
Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (представник акцiонера PAL-
MROSE B.V.) на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних
зборiв Товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа: ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ.
ПЕТРОВСЬКОГО", начальник бюро економiки допомiжних цехiв, маржи-
нального аналiзу та калькулювання планово-економiчного вiддiлу фiнан-
сової дирекцiї; начальник вiддiлу бюджетного планування та аналiзу фi-
нансової дирекцiї; ПрАТ "ЕВРАЗ ДМЗ", директор фiнансовий. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Кошкаров Денис
Анатолiйович 12.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД".

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01239186 
3. Місцезнаходження емітента: 50051 місто Кривий Ріг, вул. Криворіж-

сталі, буд. 10. 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407 - 15 - 26.
5. Електронна поштова адреса емітента: uristpao@mail.ru paokis@emi-

tent.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації paokis.com.ua
7. Вид інформації: Відомості зміна типу акціонерного товариства емі-

тента.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства емітента

2.Текст повідомлення

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол
№1-2017 від 24.04.2017р.) в Товаристві  відбулися зміни типу акціонерно-
го товариства емітента, датою вчинення дії вважати дату державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань від 10 травня 2017 року.

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

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

Голова правління Земляний М.Ф.

№ з/п
Дата

вчинення
дії

Повне найменування
акціонерного товариства

до зміни

Повне найменування
акціонерного товариства

після зміни

10.05.2017
Публічне акціонерне

товариство
«КРИВОРІЖІНДУСТРБУД»

Приватне акціонерне
товариство

«КРИВОРІЖІНДУСТРБУД»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «ХерСонСЬКа теплоелеКтроцен-
тралЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00131771
3. Місцезнаходження: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552352456 0552352442
5. Електронна поштова адреса: data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» (Протокол 
засiдання Наглядової ради №5/2017 вiд 10.05.2017 року) було надано згоду 
на вчинення значного правочину у виглядi укладення з працiвниками това-
риства договорiв безвiдсоткової поворотної позики в розмiрi заробiтної пла-
ти, яка була виплачена у I кварталi 2017 року з поступовим поверненням 
коштiв шляхом щомiсячного утримання нарахованої заробiтної плати. 
Очiкувана вартiсть правочинiв складає 19000 тис.грн. Вартiсть активiв това-
риства за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 405836 тис.грн. 
Спiввiдношення вартостi правочинiв, щодо яких надано згоду, до вартостi 
активiв товариства за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 
4,68%. Вiдповiдно до пункту 17.3(28) статуту ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» до 
виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 
законодавством та статутом товариства. Зазначена згода надається на ви-
конання пункту 20.1.1 статуту ПрАТ «Херсонська ТЕЦ», згiдно якого зна-
чними правочинами незалежно вiд їх вартостi є кредитнi договори, догово-
ри позики, надання та отримання фiнансової допомоги, правочини щодо 
вiдступлення права вимоги та/або зарахування зустрiчних однорiдних ви-
мог, факторинг, правочини, предметом яких є переведення боргу.

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

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

Генеральний директор Педченко Богдан Антонович, 11.05.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне то-
вариСтво «ЧерКаСЬКе СпецIалIЗоване 
УправлIння № 525»  2. Код за ЄДРПОУ 01414181 3. Місцезнахо-
дження 18029, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 145 4. Міжміський 
код, телефон та факс 0472651003, 0472651003 5. Електронна поштова адреса 
em01414181@ab.ck.ua  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації em01414181ab.ck.ua 7. 
Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 30.04.2017 р. було прийняте 

рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної 
реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
ЄДР: 12.05.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни типу: Публiчне акцiонерне товариство «Черкаське спецiалiзоване 
управлiння № 525». Повне найменування акцiонерного товариства 
пiсля змiни типу: Приватне акцiонерне товариство «Черкаське 
спецiалiзоване управлiння № 525». 

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

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

Генеральний директор  панченко Сергiй Григорович
12.05.2017 р.



№90, 16 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорново-

ла,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Sekretar.yuzkoks@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty-bk/

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

II. Текст повідомлення
12.05.2017 ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (надалi - Товариство) отримало

повiдомлення акцiонера PALMROSE B.V. про замiну члена Наглядової ра-
ди Товариства - представника акцiонера PALMROSE B.V., у зв'язку з яким
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Рибалко
Олександра Анатолiйовича, який представляв iнтереси акцiонера Това-
риства - PALMROSE B.V. 

Рибалко Олександр Анатолiйович (представник акцiонера PALMROSE
B.V.) був обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" рi-
шенням Наглядової ради Товариства 24.04.2017 (протокол б/н вiд
24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,00000% (2
шт. простих iменних акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини посадова особа не має. Посадова особа перебувала на по-
садi Голови Наглядової ради Товариства 1 (один) мiсяць. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

12.05.2017 ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" отримало повiдомлення акцiоне-
ра PALMROSE B.V. про замiну члена Наглядової ради Товариства - пред-
ставника акцiонера PALMROSE B.V., яким призначено нового члена Наг-
лядової ради Товариства Мар'янчука Олександра Олександровича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - PALMROSE B.V. (без обме-
ження повноважень).

Мар'янчук Олександр Олександрович призначений на посаду члена
Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (представник акцiонера PAL-
MROSE B.V.) на строк до дати проведення наступних рiчних Загальних
зборiв Товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа: ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ.
ПЕТРОВСЬКОГО", начальник бюро економiки допомiжних цехiв, маржи-
нального аналiзу та калькулювання планово-економiчного вiддiлу фiнан-
сової дирекцiї; начальник вiддiлу бюджетного планування та аналiзу фi-
нансової дирекцiї; ПрАТ "ЕВРАЗ ДМЗ", директор фiнансовий. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Кошкаров Денис
Анатолiйович 12.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД".

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01239186 
3. Місцезнаходження емітента: 50051 місто Кривий Ріг, вул. Криворіж-

сталі, буд. 10. 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407 - 15 - 26.
5. Електронна поштова адреса емітента: uristpao@mail.ru paokis@emi-

tent.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації paokis.com.ua
7. Вид інформації: Відомості зміна типу акціонерного товариства емі-

тента.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства емітента

2.Текст повідомлення

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол
№1-2017 від 24.04.2017р.) в Товаристві  відбулися зміни типу акціонерно-
го товариства емітента, датою вчинення дії вважати дату державної реєс-
трації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань від 10 травня 2017 року.

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

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

Голова правління Земляний М.Ф.

№ з/п
Дата

вчинення
дії

Повне найменування
акціонерного товариства

до зміни

Повне найменування
акціонерного товариства

після зміни

10.05.2017
Публічне акціонерне

товариство
«КРИВОРІЖІНДУСТРБУД»

Приватне акціонерне
товариство

«КРИВОРІЖІНДУСТРБУД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД".

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01239186 
3. Місцезнаходження емітента: Вулиця Криворіжсталі, будинок 10,

Металургійний район, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Укра-
їна, 50051.

4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407 - 15 - 26.
5. Електронна поштова адреса емітента: paokis@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації paokis.com.ua
7. Вид інформації  заміна складу посадових осіб емітента. Відомості

про зміну складу посадових осіб емітента 
Відповідно до рішення наглядової ради (протоколів наглядової ради

від "10" травня 2017 року № НР-05-1/17, від "10" травня 2017 року № НР-
05-2/17, від "10" травня 2017 року № НР-05-3/17, ) в Товаристві  з 24 квіт-
ня 2017 року відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

2.Текст повідомлення
Обрано на посаду голови наглядової ради 
Вошколупа Григорія Івановича, строком на 1 рік, Україна, паспорт

АК№358316 виданий 27.11.1998 р. Довгинцівський РВ КМУ УМВС в Дніп-
ропетровській області, розмір частки в статутному капіталі емітента
(0,2430%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх років: Голова наг-
лядової ради ПАТ "Криворіжіндустрбуд".

Обрано на посаду голови ревізійної комісії 
-  Дубініну Тетяну Евгеніївну строком на 1рік, Україна, паспорт

МЕ№269460 виданий 19.03.2003 р. Інгулецьким РВ КМУ УМВС в Дніпро-
петровській області, розмір частки в статутному капіталі емітента (0%).
Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх років: начальник планово-
економічного відділу ООО "Промспецбуд", т.в.о. головного економіста
ПАТ "Криворіжіндустрбуд".

Припинено повноваження Голови та членів правління:
-  Голову Правління Земляний Микола Федорович, обраного строком

на 3 роки, Україна паспорт АМ№237258 виданий 21.02.2001р. Централь-
но-міський РВ КМУ УМВС  в Дніпропетровській області, розмір частки в
статутному капіталі емітента  (14,4429%). Інші посади, які обіймав протя-
гом 5 останніх років: Голова правління ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

-  члена правління Кордана Володимир Іванович, обраного строком
на 3 роки, Україна, паспорт АЕ №034145виданий 04.12.1995р.Дзержинс-
ьким РВ КМУ УМВС в Дніпропетровській області, розмір частки в статут-
ному капіталі емітента (5,1490%). Інші посади, які обіймав протягом 5 ос-
танніх років:Начальник БУ№1 ЗАТ"КРИВОРІЖІНДУСТРБУД".

-  члена правління Гивель Павло Орестович, обраного строком на 3
роки, Україна паспорт АМ номер 772937 виданий 09.01.2002 р. Інгулець-
ким РВ УМВС України в Дніпропетровській області, розмір частки в ста-
тутному капіталі емітента(0%). Інші посади, які обіймав протягом 5 ос-
танніх років:  начальник управління ТМЦ та послуг ГРД ТОВ "МЕТІНВЕСТ
ХОЛДИНГ" заступник голови правління з економіки ПАТ "Криворіжіндуст-
рбуд",

-  член правління Добринський Михайло Анатолійович, обраного
строком на 3 роки, Україна, паспорт АК №552047 виданий
04.06.1999р.Жовтневим РВ КМУ УМВС в Дніпропетровській області, роз-
мір частки в статутному капіталі емітента(4,6104%). Інші посади, які обій-
мав протягом 5 останніх років:начальник БУ-№6 ПАТ "Криворіжіндуст-
рбуд"

-  члена правління Нікуліна Петра Анатолійовича, обраного строком
на 3 роки,  розмір частки в статутному капіталі емітента (0%). Інші поса-
ди, які обіймав протягом 5 останніх років: начальник БУ-№5 ПАТ "Криво-
ріжіндустрбуд"

-  члена правління Мальцева Івана Семеновича, обраного строком на
3 роки, Україна паспорт АЕ№621479 виданий 06.05.1997р. Довгинцівсь-
кий РВ КМУ УМВС в Дніпропетровській області, розмір частки в статут-
ному капіталі емітента(0,1493%). Інші посади, які обіймав протягом 5 ос-
танніх років: начальник БУ-№4 ПАТ "Криворіжіндустрбуд"

-  члена правління Комова Юрія Федоровича, обраного строком на 3
роки, Україна паспорт АМ№498228 виданий 06.12.2001р.,Довгинцівський
РВ КМУ УМВС в Дніпропетровській області, розмір частки в статутному
капіталі емітента(2,4442%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх
років: начальник БУ-№2 ПАТ "Криворіжіндустрбуд"

-  члена правління Устименко Анатолій Вадимович, обраного строком
на 3 роки, Україна, паспорт АО№039907 виданий 13.03.2012р централь-
но міським РВ КМУ УМВС Дніпропетровської Області, розмір частки в
статутному капіталі емітента (0%). Інші посади, які обіймав протягом 5
останніх років: начальник БУ-№2 ПАТ "Криворіжіндустрбуд".

-  члена правління Савицького Олександра Петровича, обраного

строком на 3 роки, Україна. паспорт АК№020620 виданий 9 січня 1998
центрально міським РВ КМУ УМВС Дніпропетровської Області розмір
частки в статутному капіталі емітента (0,0205%). Інші посади, які обіймав
протягом 5 останніх років: заступник голови правління ПАТ "Криворіжін-
дустрбуд".

- члена правління Кононенко Олександр Миколайович, обраного
строком на 3 роки,Україна АО№184344 виданий 12.05.2014р.Дзержинс-
ьким РВ КМУ УМВС в Дніпропетровській області, розмір частки в статут-
ному капіталі емітента (0%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх
років: старший виконроб дільниці, начальник БУ-№7 ПАТ "Криворіжін-
дустрбуд".

Обрано на посаду Голови та  членів правління:
-  Голову Правління Земляний Микола Федорович, строком на 1рік,

Україна паспорт АМ№237258 виданий 21.02.2001р. Центрально-міський
РВ КМУ УМВС  в Дніпропетровській області, розмір частки в статутному
капіталі емітента  (14,4429%). Інші посади, які обіймав протягом 5 остан-
ніх років: Голова правління ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

-  Заступника голови правління Гивель Павло Орестович, строком на
1рік, Україна паспорт АМ номер 772937 виданий 09.01.2002 р. Інгулець-
ким РВ УМВС України в Дніпропетровській області розмір частки в ста-
тутному капіталі емітента(0%). Інші посади, які обіймав протягом 5 ос-
танніх років: заступник голови правління з економіки ПАТ "Криворіжін-
дустрбуд",  начальник управління ТМЦ та послуг ГРД ТОВ "МЕТІНВЕСТ
ХОЛДИНГ"

-  члена правління Кордана Володимир Іванович, строком на 1рік,Ук-
раїна, паспорт АЕ №034145виданий 04.12.1995р.Дзержинським РВ КМУ
УМВС в Дніпропетровській області, розмір частки в статутному капіталі
емітента (5,1490%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх років:
Начальник БУ№1 ЗАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД", технічний директор
ПАТ "КРИВОРІЖІНДУСТРБУД"

-  член правління Добринський Михайло Анатолійович, строком на
1рік, Україна, паспорт АК №552047 виданий 04.06.1999р.Жовтневим РВ
КМУ УМВС в Дніпропетровській області розмір частки в статутному капі-
талі емітента(4,6104%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх ро-
ків: начальник БУ-№6 ПАТ "Криворіжіндустрбуд"

-  члена правління Мальцева Івана Семеновича, строком на 1рік,
Україна паспорт АЕ№621479 виданий 06.05.1997р.Довгинцівський РВ
КМУ УМВС в Дніпропетровській області, розмір частки в статутному ка-
піталі емітента(0,1493%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх
років: начальник БУ-№4 ПАТ "Криворіжіндустрбуд"

-  члена правління Комова Юрія Федоровича, строком на 1рік, Укра-
їна паспорт АМ№498228 виданий 06.12.2001р., Довгинцівський РВ КМУ
УМВС в Дніпропетровській області, розмір частки в статутному капіталі
емітента(2,4442%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх років:
начальник БУ-№2 ПАТ "Криворіжіндустрбуд"

-  члена правління Устименко Анатолій Вадимович, строком на 1рік,
Україна, паспорт АО №039907 виданий 13.03.2012р центрально-міським
РВ КМУ УМВС Дніпропетровської Області розмір частки в статутному ка-
піталі емітента (0%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх років:
начальник БУ-№1 ПАТ "Криворіжіндустрбуд".

-  члена правління Савицького Олександра Петровича, строком на 1
рік, Україна, паспорт АК№020620 виданий 9 січня 1998 центрально-місь-
ким РВ КМУ УМВС Дніпропетровської Області розмір частки в статутно-
му капіталі емітента (0,0205%). Інші посади, які обіймав протягом 5 ос-
танніх років: заступник голови правління ПАТ "Криворіжіндустрбуд".

- члена правління Бойко Юрій Юрійович, строком на 1 рік, Україна
АЕ№074697виданий 25.10.1996р. Софіївським РВ УМВС України в Дніп-
ропетровській області розмір частки в статутному капіталі емітента(0%).
Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх років: Головний інженер БУ-
№3 ПАТ "Криворіжіндустрбуд", начальник БУ-№3 ПАТ "Криворіжіндуст-
рбуд".

- члена правління Бабенко Віктор Миколайович, строком на 1 рік, Ук-
раїна посвідка на постійне проживання ДП №4934 ваданна 15.06.2005р.
УМВС України в Дніпропетровській області, розмір частки в статутному
капіталі емітента (0%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх ро-
ків: головний інженер БУ-№7 ПАТ "Криворіжіндустрбуд", начальник БУ-
№7 ПАТ "Криворіжіндустрбуд".

- члена правління Терещенко Євгеній Павлович, строком на 1 рік, Ук-
раїна АК№858135 виданий 15.02.2000р. Центрально-міським РВ КМУ
УМВС України в Дніпропетровській Обл., розмір частки в статутному ка-
піталі емітента (0%). Інші посади, які обіймав протягом 5 останніх років:
начальник підрозділу "Автодизель" ПАТ "Криворіжіндустрбуд".

Додаткова інформація: Призначені та звільнені посадові особи суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

Голова правління Земляний М.Ф.
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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 вIнницЬКе 

оБлаСне аКцIонерне 
товариСтво по 
тУриЗмУ та еКСКУрСIяХ 
«вIнницятУриСт»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02657201

3. Місцезнаходження емітента 21050 Вiнницька обл., мiсто Вiнниця 
вул. Пушкiна, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vinnitsaturist@ft.net.ua

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

http://turistvin.at.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 11.05.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-121-1 вiд 11.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою 

в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова 
правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова 
особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Лета Iван Iванович 
(паспорт: серiя АА номер 533622 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, 24.07.1997) обрано на посаду 11.05.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-121-1 вiд 11.05.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова Вiнницької обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв 
охорони здоров'я України, перший заступник голови Федерацiї профспiлок 
Вiнницької областi. Посадова особа є представником акцiонера Приватно-
го акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Украї-
ни у м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 11.05.2017р. рiшенням Нагля-
дової ради (Постанова № ПР-121-1 вiд 11.05.2017р.) з числа обраних за-
гальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФ-
ТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правлiння ____________  Кордулян Сергiй Харитонович

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 "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

2. Код за ЄДРПОУ 33248430
3. Місцезнаходження 49094 Днiпро Набережна 

Перемоги, 32
4. Міжміський код, телефон та факс 380567161922 380567161922
5. Електронна поштова адреса info@ings.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ings.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (далі – 

Товариство) вiд 13.05.2017р.:
- припинено повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки Голови 

Правлiння Клименка Петра Олександровича. (паспорт АЕ №820588, ви-
даний 14.10.1997 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
обл.), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Особа пере-
бувала на посадi з 29.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Члена Правління, Першого заступника Голо-
ви Правління Бичихіної Олени Анатоліївни. (паспорт АЕ №599060, виданий 
20.05.1997 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), 
часткою в статутному капіталі Товариства володіє в розмірі 0,000001%. 
Особа перебувала на посадi з 06.05.2014р. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень 
здiйснено у зв’язку з закiнченням термiну повноважень.

- припинено повноваження Члена Правління, заступника Голови 
Правління Гожи Леоніда Сергійовича (паспорт АК №876870, виданий 
20.06.2000р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
обл.), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Особа пере-
бувала на посадi з 16.02.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має

- обрано Головою Правлiння Товариства Клименка Петра Олексан-
дровича. (паспорт АЕ №820588, виданий 14.10.1997 Ленiнським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє. Попередня посада – тимчасово виконуючий 
обов'язки Голови Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано Членом Правління, Першим заступником Голови Правління 
Бичихіну Олену Анатоліївну. (паспорт АЕ №599060, виданий 20.05.1997 
Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в 
статутному капіталі Товариства володіє в розмірі 0,000001%. Попередня 
посада – Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано Членом Правління, заступником Голови Правління Гожу Ле-
оніда Сергійовича (паспорт АК №876870, виданий 20.06.2000р. Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), часткою в статут-
ному капіталі Товариства не володіє. Попередня посада – Член 
Правлiння, заступник Голови Правлiння Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування 
посади Клименко петро олександрович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2017.05.13

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво
“СтраХова КомпанIя “IнГоССтраХ”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «ЧерКаСЬКий приладоБУдIвний 
Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 14309572
3. Місцезнаходження: 18000 Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, 

м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 66-28-79, 66-35-54
5. Електронна поштова адреса: 14309572@afr.com.ua, priborzavod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pribor.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 11.05.2017 

року) обрано Головою Наглядової ради товариства Волкову-Кузіну Світлану 
Євгеніївну (паспорт серія СН № 080584, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 15.12.1995р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: головний спеціаліст ФДМУ. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Волкова-Кузіна С.Є. є представником 
акціонера «юридичної особи» ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, міс-
цезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка 
«юридичної особи» в статутному капіталі товариства 99,455359 %). 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 
11.05.2017 року) обрано Заступника Голови Наглядової ради товариства 
Гриненко Риту Леонідівну (паспорт серія СО № 086088, виданий Поділь-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.04.1999р.). Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Гри-
ненко Р.Л. є представником акціонера «юридичної особи» ФОНДА 
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна,  
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка «юридичної особи» в статут-
ному капіталі товариства 99,455359 %). 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 
11.05.2017 року) обрано Секретарем Наглядової ради товариства Кузуб 
Тетяну Олександрівну (паспорт серія НС № 558882, виданий Уманським 
МВ У МВС України в Черкаській області 23.12.1998р.). Посадова особа не 
є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Кузуб Т.О. є представником акціонера «юридичної особи» ФОНДА ДЕР-
ЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка «юридичної особи» в статутному ка-
піталі товариства 99,455359 %). 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 
11.05.2017 року) достроково припинено повноваження Правління товари-
ства в повному складі, а саме: Голови правління Колесника Андрія Валері-
йовича. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Підстава 
для припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакції 
Статуту товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства. На посаді особа перебувала з 
15.09.2016 року по 11.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 
11.05.2017 року) достроково припинено повноваження Правління товари-

ства в повному складі, а саме: Заступника голови правління з виробничих 
питань Соломко Володимира Андрійовича. Особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку 
з затвердженням нової редакції Статуту товариства. Посадова особа є ак-
ціонером емітента та володіє часткою 0,0017% у статутному капіталі това-
риства. На посаді особа перебувала з 01.11.2016 року по 11.05.2017 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 
11.05.2017 року) достроково припинено повноваження Правління товари-
ства в повному складі, а саме: Заступника голови правління з економічних 
питань Мельник Тетяну Олександрівну. Особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з 
затвердженням нової редакції Статуту товариства. Посадова особа є акці-
онером емітента та володіє часткою 0,0017 % у статутному капіталі това-
риства. На посаді особа перебувала з 01.11.2016 року по 11.05.2017 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 
11.05.2017 року) достроково припинено повноваження Правління товари-
ства в повному складі, а саме:Члена правління Зими Лесі Анатоліївни .
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Підстава для при-
пинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту 
товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою 
у статутному капіталі товариства. На посаді особа перебувала з 23.06.2016 
року по 11.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» (протокол №5/2017 від 
11.05.2017 року) достроково припинено повноваження Правління товари-
ства в повному складі, а саме: Члена правління Лебедєва Василя Іванови-
ча. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Підстава для 
припинення повноважень: в зв'язку з затвердженням нової редакції Стату-
ту товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє част-
кою в статутному капіталі товариства. На посаді особа перебувала з 
23.06.2016 року по 11.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку із затвердженням Статуту ПрАТ «ЧПЗ» в новій редакції рішен-
ням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» протокол №5/2017 від 11.05.2017 року 
обрано персональний склад Дирекції товариства, а саме: Генеральним ди-
ректором Товариства Колесника Андрія Валерійовича. Особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних.Особа обрана на посаду на невизна-
чений термін. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє част-
кою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: міський голова міста Сміла Черкаської області, 
директор з інвестицій, директор з логістики, голова Смілянської районної 
державної адміністрації Черкаської області, голова правління. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку із затвердженням Статуту ПрАТ «ЧПЗ» в новій редакції рішен-
ням Наглядової ради ПрАТ «ЧПЗ» протокол №5/2017 від 11.05.2017 року 
обрано персональний склад Дирекції товариства, а саме: Комерційним ди-
ректором Трегубова Валерія Леонідовича. Особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних.Особа обрана на посаду на невизначений термін. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник голови правління з комерційних питань. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Статутом ПрАТ «ЧПЗ» передбачено кількісний склад Дирекції не менше 
3-х осіб(відповідно до погодженої Наглядовою радою структури Товари-
ства). Наглядовою радою ПрАТ «ЧПЗ»(протокол №5/2017 11.05.2017) за-
тверджено склад Дирекції в кількості 4-х осіб. Дві посади в структурі Дирек-
ції залишаються вакантними. 

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 Колесник андрій валерійович 12.05.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «полIСервIС»

2. Код за ЄДРПОУ 21360659
3. Місцезнаходження 18029, Черкаська обл., м. Черкаси, проїзд Русько-

полянський, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0472651838, 0472651838
5. Електронна поштова адреса em21360659@ab.ck.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em21360659.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 30.04.2017 р. було прийняте рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 13.05.2017 р. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни типу: Публiчне акцiонерне 
товариство «Полiсервiс». Повне найменування акцiонерного товариства 
пiсля змiни типу: Приватне акцiонерне товариство «Полiсервiс». 

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

директор  лобода Юрiй михайлович
13.05.2017 р.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента приват-
не аКцІонерне товариСтво «джерело 
СтраХУвання» 2.Код за ЄДРПОУ 36018520 3.Місцезнаходжен-
ня 49027, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22. 
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 3737 83 34.5.Електронна пошто-
ва адреса dzherelo-іns@datastealth.net 6.Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
http://dzherelo-іns.datastealth.net.7.Вид особливої інформації:Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства. 

текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», які відбулися 28.04.2017 року (прото-
кол б/н від 05.05.2017р.), було прийнято рішення про зміну типу акціонер-
ного товариства.12.05.2017 року проведено державну реєстрацію відпо-
відних змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР. Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ». Повне найменування 
акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова Правління 
Швець Леонід Анатолійович 12.05.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКр-
ндІпродмаШ» (код ЄДРПОУ 14308836, місцезнаходження: 
04112, м.Київ, вул.Дегтярівська,48) повідомляє, що 16 червня 2017 
року о 10:00 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів, за 
адресою: м. Київ, вул. дорогожицька, буд. 1 (2-й поверх, каб.7).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:30 до 
10:00. 

Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у Зборах, 
буде складений на дату 12 червня 2017 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвід-
чує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену у по-
рядку, встановленому чинним законодавством України.

порядок денний:
1. Обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загаль-

них зборів акціонерів.
2. Надання згоди та повноважень на підписання додаткової угоди 

до договору іпотеки, що укладений з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним 

зборів, акціонери можуть в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою:  
м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1, каб.14 (телефон для довідок: 
(044)5374849).

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: ХмелЬницЬКе приват-
не аКцІонерне товариСтво «втормет»

2. Код за ЄДРПОУ: 00193157
3. Місцезнаходження: 29025, мiсто Хмельницький, вулиця Курчатова, 

будинок 109
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 55-90-15
5. Електронна поштова адреса: yanchyshen@kvvstroy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00193157.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. текст повідомлення

28.04.2017 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства. 11.05.2017 року проведено державну 
реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в 
ЄДР. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ХМЕЛЬ-
НИЦЬКЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ». Повне на-
йменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор ХмелЬницЬКоГо прат «втормет» Гаврилюк м.І.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «фІрма «КиЇвЗдравреКонСтрУК-
цІя»

2. Код за ЄДРПОУ: 02127868
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 463-58-26, 463-58-26
5. Електронна поштова адреса: vozny@ukrtrans.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 02127868.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата 
вчинення дії

Повне найменування 
акціонерного 

товариства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4
1 11.05.2017 Публічне акціонерне 

товариство «Фірма 
Київздраврекон-

струкція»

Приватне акціонерне 
товариство «Фірма Київздрав-

реконструкція»

Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Фірма Київздрав-
реконструкція» (протокол № 11-2017 від 28.04.2017) прийнято рішення 
змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство.
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР - 11.05.2017р.;
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне 
акціонерне товариство «Фірма Київздравреконструкція»
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство «Фірма Київздравреконструкція»

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

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

директор  возний анатолій михайлович

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: приватне аКцІо-
нерне товариСтво «аерон»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34851178
1.3. Місцезнаходження: 08626, Київська обл., васильківський р-н., 

с. Здорівка, 
вул. Соборна (Щорса), 114 
1.4. Міжміський код, телефон та факс: 044-206-72-53
1.5. Електронна поштова адреса: t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://aeron.emit.com.ua/
aeron/

1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
12.05.2017 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товари-

ства «АЕРОН» прийнято рішення про надання згоди на вчинення зна-
чного правочину. Предмет правочину: купівля-продаж цінних паперів. 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства та становить: 51 176,2 тис. грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
становить: 544,7 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності становить: 9395,30017%. До-
даткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передба-
чені законодавством, статутом Товариства не визначені.

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

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

директор музика т.в., 13.05.2017 р.
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фондовые индексы Украины в пятницу 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов 
в пятницу изменились разнонаправленно: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,88% 
- до 1008,53 пункта, индекс ПФТС снизился на 
0,17% - до 275,9 пункта.

Объем торгов на УБ составил 13,45 млн грн, в 
том числе акциями 6,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 39,56 млн 
грн, в том числе акциями – 0,69 млн грн.

Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули акции 
Райффайзен Банка Аваль, которые подорожали на 
2,7% на сообщении о дате составления реестра ак-
ционеров перед выплатой дивидендов.

Выросли в цене также акции «Центрэнерго» 
(+0,49%).

Подешевели акции «Укрнафты» (-1,69%), «Дон-
бассэнерго» (-0,69%) и «Мотор Сичи» (-0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(-0,31%) и «Центрэнерго» (-0,83%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-
Ukraine в пятницу снизился на 0,63% - до 638,63 
пункта при объеме торгов 6,06 млн злотых  
(40,5 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене бумаги 
агрохолдинга ИМК (-2,87%) и «Астарты» (-1,87%).

Подорожали акции «Агротона» (+4,44%), «Овос-
тара» (+2,22%) и «Кернела» (+0,09%).

Украина получила EUR10 млн на поддержку 
реформы госуправления

Европейский Союз принял решение о выплате 
EUR10 млн первого фиксированного транша бюд-
жетной поддержки в рамках программы ЕС «Под-
держка комплексной реформы государственного 
управления в Украине», сообщает департамент ин-
формации и коммуникаций с общественностью се-
кретариата Кабмина.

«Это особенно важно именно сейчас, когда мы 
начали масштабную реформу министерств. Плани-
руем привлечь лучших специалистов, которых бу-
дут избирать на открытых конкурсах», – приводится 

в сообщении комментарий министра Кабинета ми-
нистров Александра Саенко.

По его словам, среди других планов – создание 
новых мощных подразделений по стратегическому 
планированию и анализу политик.

минфин с начала апреля получил заявки 
на возмещение ндС почти на 10 млрд грн
Министерство финансов Украины с начала апре-

ля получило заявки на возмещение налога на до-
бавленную стоимость (НДС) на сумму 9,96 млрд грн, 
сообщается на веб-сайте ведомства.

«Сумма бюджетного возмещения НДС по заяв-
кам, поданным после 1 апреля, которая может быть 
согласована в автоматическом режиме в мае, со-
ставляет 9,706 млрд грн (2,869 тыс. налогоплатель-
щиков) и в июне – 254,32 млн грн (81 налогопла-
тельщик)», - указывает Минфин.

Министерство также напоминает, что за время 
функционирования реестра уже возмещено более 
11 млрд грн по заявкам, поданным в течение апре-
ля, и заявкам, по которым числился невозмещен-
ный остаток по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Как сообщалось, Минфин в начале апреля запу-
стил электронный реестр возмещения НДС. По 
словам А.Данилюка 50-60% всей коррупции в Госу-
дарственной фискальной службе (ГФС) было свя-
зано именно с непрозрачным возмещением этого 
налога предпринимателям, поскольку этот процесс 
никто не мог контролировать, и ни у кого, «кроме 
ограниченного круга государственников» ГФС, не 
было доступа к информации.

Кабмин уполномочил мЭрт выдавать 
патенты

Кабинет министров Украины передал Министер-
ству экономического развития и торговли (МЭРТ) 
функции Государственной службы интеллектуаль-
ной собственности Украины по реализации госу-
дарственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности, соответствующее постановление 
№320 от 11 мая опубликовано на правительствен-
ном сайте.

НОВИНИ
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НОВИНИ

«Со вступлением в силу этого акта (после его офи-
циального опубликования) Минэкономразвития будет 
осуществлять выдачу всех охранных документов (па-
тентов, свидетельств) в сфере интеллектуальной 
собственности», – говорится в сообщении МЭРТ.

Согласно ему, это решение является очередным 
шагом к созданию Национального органа интеллек-
туальной собственности (НОИС) согласно Плану 
приоритетных действий правительства на 2017 год 
и Концепции реформирования государственной си-
стемы правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности в Украине.

Минэкономразвития указывает, что НОИС - еди-
ный централизованный орган, осуществляющий 
функции по выдаче патентов (свидетельств) по 
принципу «единого окна» на основе лучших евро-
пейских и мировых практик. Соответствующий ор-
ган, функции которого будет выполнять «Укрпа-
тент», будет ответственным за реализацию 
государственной политики в сфере интеллектуаль-
ной собственности, а МЭРТ будет обеспечивать 
формирование единой государственной политики в 
этой сфере. Создание НОИС предусматривает по-
следовательное реформирование сферы интел-
лектуальной собственности, включая постепенную 
институциональную перестройку национальной си-
стемы охраны интеллектуальной собственности.

ввп Греции снизился на 0,1% в I квартале, 
в стране возобновилась рецессия

Экономика Греции вновь вступила в фазу рецес-
сии, зафиксировав снижение по итогам второго 
квартала подряд, свидетельствуют предваритель-
ные данные Греческого статистического управле-
ния.

В поквартальном выражении ВВП Греции, с уче-
том сезонных факторов, снизился в январе-марте 
на 0,1%, в годовом - на 0,5%.

В четвертом квартале прошлого года снижение 
составило 1,2% и 1,4% соответственно.

Власти Греции прогнозируют, что в 2017 году эко-
номика страны вырастет на 1,8%. Прогноз Евроко-
миссии предполагает рост греческого ВВП на 
2,1%.

доллар стабилен к евро и иене в 
понедельник, дорожают валюты 

нефтедобывающих стран
Курс доллара США к евро и иене стабилен в по-

недельник, при этом валюты нефтедобывающих 
стран растут на фоне повышения цен на нефть.

Курс доллара к евро на 9:05 мск в понедельник 
составляет $1,0927 по сравнению с $1,0931 на за-
крытие сессии в прошлую пятницу.

Стоимость евро относительно иены составляет 
123,98 иены против 123,93 иены по итогам преды-

дущих торгов. Пара доллар/иена торгуется на уров-
не 113,46 иены по сравнению со 113,38 иены в пят-
ницу.

Канадский доллар растет к доллару США на 
0,3%, рубль - на 0,5% на фоне подъема цен на 
основные марки нефти в среднем на 1,5%.

Как отметили в совместном заявлении министр 
энергетики РФ Александр Новак и его коллега из 
Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, Россия и Сау-
довская Аравия рассчитывают, что к продленному 
соглашению о сокращении добычи присоединятся 
новые участники, «Министры также выразили опти-
мизм, что более широкий круг стран оценит позитив-
ный эффект от стабилизации нефтяных рынков и 
присоединится к усилиям», - говорится в заявлении.

Понедельник будет небогат на статданные, одна-
ко во вторник инвесторы будут ожидать публикации 
пересмотренных данных о росте ВВП еврозоны в 
первом квартале, а также о промышленном произ-
водстве в США в апреле.

По прогнозам экспертов, статуправление ЕС 
оставит неизменной предыдущую оценку экономи-
ческого роста в январе-марте, составляющую 0,5% 
по сравнению с предыдущим кварталом и 1,7% в 
годовом выражении. Объем промпроизводства в 
Штатах в апреле, как ожидается, вырос на 0,5% по 
сравнению с мартом.

Brent торгуется выше $52 за баррель 
впервые со 2 мая

Цена нефти эталонной марки Brent активно рас-
тет в понедельник и превысила $52 за баррель 
впервые за две недели на ожиданиях продления 
соглашения об ограничении добычи нефти.

Июльский фьючерс на нефть Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures к 10:38 мск поднялся на 
$1,20 - до $52,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,09 - 
до $48,93 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить 
соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении 
добычи нефти еще на девять месяцев - до конца 
марта 2018 года, говорится в совместном заявле-
нии министра энергетики России Александра Нова-
ка и министра энергетики Саудовской Аравии Ха-
лида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

При этом они рассчитывают, что к продленному 
соглашению о сокращении добычи присоединятся 
новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 госу-
дарства.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «БЛАГО»-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 4
2. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354 5
3. ПРАТ АГРО РЕСУРС 12
4. ПРАТ АЕРОН 20
5. ПРАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 3
6. ПРАТ БЛАКИТНА НИВА 2
7. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 14
8. ПАТ БОРТНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТРАНПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС» 13
9. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ 15
10. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ВІННИ-

ЦЯТУРИСТ»
18

11. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 5
12. ПАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 7
13. ПРАТ ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ 20
14. ПРАТ ДІПРОЗВ'ЯЗОК 10
15. ПАТ ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС 13
16. ПАТ ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС 14
17. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 3
18. ПРАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 15
19. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 16
20. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РАДАР 11
21. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 4
22. ПАТ КИЇВХЛІБ 9
23. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 7
24. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» 15
25. ПРАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 13
26. ПАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 16
27. ПАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 17
28. ПАТ МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ 12
29. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» 11
30. ПРАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 21
31. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СВІТЯЗЬ» 3
32. ПРАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 15
33. ПРАТ ПОЛІСЕРВІС 19
34. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКЕ 5
35. ПАТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 8
36. ТОВ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 11
37. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 11
38. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №509 12
39. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» 6
40. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» 6
41. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» 18
42. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» 5
43. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА» 18
44. ТОВАРНА БІРЖА «ІННЕКС» 7
45. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАХІДУКРТРАНС» 8
46. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 20
47. ПАТ УКРПЛАСТИК 6
48. ПАТ ФІРМА «КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ» 20
49. ПАТ ФОРЕЗ 15
50. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 14
51. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 16
52. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» 20
53. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 12
54. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10
55. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ СУ №525 16
56. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 19
57. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКЕ АТП16807 8
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