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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно
до документів, наданих ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ
КУР’ЄРИ» (08132, Київська область, Києво-Святошинсь
кий район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5, код за
ЄДРПОУ: 31539393), на скасування реєстрації випуску
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР’ЄРИ». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ
КУР’ЄРИ» від 31 травня 2007 року № 227/1/07, видане
17.07.2017 Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 392-КФ-С-А від 23 листопада 2017 року.
* * *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі п. 2
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно
до документів, наданих ПАТ «Новоархангельський сирзавод» (26100, Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт Новоархангельськ, вул. Леніна, буд. 1,
код за ЄДРПОУ: 00446017), на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Новоархангельський сирзавод». Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій ПАТ «Новоархангельський сирзавод» від
20 травня 2010 року № 14/11/1/10, видане 30 травня
2011 року Кіровоградським територіальним управлінням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження № 393-КФ-С-А від
24 листопада 2017 року
27.11.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФЕД»

(код ЄДРПОУ 14315552, місце знаходження: 61023, Харківська обл.,
місто Харків, вул.Сумська, будинок 132)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо
нерів, які відбудуться 18 грудня 2017 р. о 14.00 год. за адресою: місто
Харків, вулиця Сумська, будинок 132, корпус 20, зал засідань.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13.30 до 13.50 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
4. Про порядок проведення позачергових загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
6. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «ФЕД» на Приватне акціонерне товариство «ФЕД» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у
зв’язку зі зміною типу (найменування) товариства.
7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання,
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
8. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори товариства.
9. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
10. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію (Ревізора) товариства.
11. Затвердження нової редакції положення про Правління товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на 24 годину 12 грудня 2017 р., за
три робочі дні до дня проведення зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових
загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: місто
Харків, вулиця Сумська, будинок 132, каб.14, з понеділка по п’ятницю з
10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Начальник юридичного відділу Носова О.Ю. Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення.
В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів документи
надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без
попереднього письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://fed.kh.ua .
Телефон для довідок: (057) 719-06-96 Наглядова Рада ПАТ «ФЕД»

Приватне акціонерне товариство
«Будівельні матеріали»

(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164
код за ЄДРПОУ 05495880 (надалі - Товариство)
повідомляє що «29»грудня 2017 року об 11.00 за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 (каб.1) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів
Порядок денний:
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у
загальних зборах розпочнеться в 10.00 год. і закінчиться в 10.50 год. за
місцем проведення зборів
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на
загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про визначення особи, уповноваженої на участь
в загальних зборах товариства з обмеженою відповідальністю
«Спецбудмонтаж-ІФ», від імені приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали» та надання повноважень щодо прийняття рішень від
імені власника (засновника) товариства з обмеженою відповідальністю
«Спецбудмонтаж-ІФ» в межах компетенції визначеної Статутом для
власника(засновника) товариства, в тому числі але не виключно щодо
укладання значних правочинів від імені власника (засновника) товариства на умовах та за ціною на розсуд представника, припинення права
власності на нерухоме майно, що належить товариству, протягом одного
року з моменту проведення позачергових загальних зборів товариства.
5.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме укладання договору купівлі-продажу частки у розмірі 100% у Статутному капіталі
(корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю
«Спецмонтажбуд – Іф» та уповноваження голови правління на підписання договору за ціною та на умовах на розсуд представника, а також
виконання всіх інших юридичних формальностей пов’язаних з укладанням та виконанням договору.
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства : 05495880@emitent.net.ua. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.12.2017 р.
З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто прибувши за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164, каб.1 в робочий час з
9.00 до 17.00 (відповідальна особа Сапіжак О.Ю.). Для участі у зборах
при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на
право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.
Правління ПрАТ « Будівельні матеріали »

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ » (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888
місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна,
буд. 3-А,
повідомляє Вам, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) відбудуться 29 грудня 2017 року о 17-00 годині за
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна,
буд. 3-А, (кім.№27).
Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться
за місцем проведення зборів та у день проведення Зборів з 16.30 до
16.50.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах – 25 грудня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні
до дня проведення Зборів).
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах
необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
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2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в
новій редакції.
6. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ».
7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами
стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053,
м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до
13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства,
контактний телефон +38(044) 390-52-71.
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного
загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua
Наглядова рада Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ГРАНДІНВЕСТ»

(код ЄДРПОУ 35391715, місце знаходження: 01032, м. Київ, бул. Тараса
Шевченка, буд. 33, поверх 13, далі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори») Товариства, які відбудуться 12 грудня 2017 року за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів
(далі – «місце проведення Зборів»), у порядку, передбаченому частиною 5
статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
Початок Зборів о 12.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися
з 11.00 год. до 11.50 год. в день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати:
- для акціонерів – паспорт;
- для представників акціонерів – довіреність або інші документи, які надають право участі у Зборах, оформлені згідно вимог чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про внесення змін до протоколу №3/2017 позачергових загальних
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГРАНДІНВЕСТ»
від 31.08.2017 в частині прийнятого рішення по питанню 6 порядку денного

«Прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників та здійснення внеску до статутного капіталу ТОВ «Зелене Місто».
4. Вирішення питання про розпорядження належною Товариству часткою в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
«ВОЯЖ-КРИМ.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається
станом на 24 годину 06 грудня 2017 року.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://grandinvest.emitents.net.ua
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 18.00 до
дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за адресою:
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного
Зборів, є генеральний директор Товариства Ащєулов В.В.

До уваги акціонерів

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: 14 грудня 2017 року з 09:00 до 10:00 за адресою
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк».
Для реєстрації та участі в позачергових Загальних зборах акціонерам
при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 08 грудня 2017 року.
Адреса веб-сайту АТ «Місто Банк», на якому розміщена інформація із
проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів: http://www.mistobank.com.ua.
З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час Ви можете
ознайомитись за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11. Телефон
для довідок: (048) 711-67-77.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів надсилати за адресою: м. Одеса, Фонтанська
дорога, 11.

Публічне акціонерне товариство «Місто Банк»

(Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 11) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 14 грудня 2017 року об
10:00 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 11,
1-й поверх, конференц-зал №1.
Порядок денний:
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ «Місто Банк».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «Місто Банк».
3. Про збільшення статутного капіталу АТ «Місто Банк» шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій АТ «Місто
Банк» та переліку акціонерів, які є учасниками такого розміщення.
5. Про визначення уповноважених органів та уповноважених осіб
АТ «Місто Банк» щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій,
пов’язаних з приватним розміщенням акцій АТ «Місто Банк».

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном
(044) 569-67-08.

Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт»
Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт»,
код за ЄДРПОУ 02971340, повідомляє, що Загальними зборами акціонерів, прийнято рішення (Протокол № 2 від «22» листопада 2017 року) про
припинення ПрАТ «Горизонт» шляхом перетворення. Відповідний запис
Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічного акціонерного товариства
«Запоріжжяобленерго»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Запорiжжяобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ
00130926
3. Місцезнаходження
69035, м.Запорiжжя,
вул. Сталеварiв,14
4. Міжміський код, телефон та факс 061 286-33-86 061 286-33-89
5. Електронна поштова адреса
a.a.bojko@zoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.zoe.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
27 листопада 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол № 20): укладання договору оренди нерухомого майна № 693-ДЭ-ЗаТЕС
вiд 01.08.2016 мiж ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» та ВАТ «Запорiжжяобленерго»
загальною площею 192,7 м.кв., з наслiдками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вартiсть активiв ПАТ «Запорiжжя
обленерго» за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
2 438 427 тис. грн. Загальна вартiсть оренди нерухомого майна за договором
№ 693-ДЭ-ЗаТЕС вiд 01.08.2016 складає 157,194 тис. грн.
Спiввiдношення оренди нерухомого майна, що є предметом правочину,

до ЄДР про прийняте рішення внесено «27» листопада 2017р. Письмові
вимоги кредиторів приймаються протягом строку визначеного законодавством за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, б.15.
Голова комісії з припинення
Гончаров Є.І.

до вартостi активiв товариства за данними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає 0,0064%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину
визначенi п.20.1.1. Статуту ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з яким незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.
27 листопада 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго»
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол № 20): вiдчуження земельної дiлянки вартiстю 12 000,00 грн. пiд житловим будинком, що належить гр. Капустiну А.П., за адресою: Запорiзька обл.,
м. Василiвка, вул. Пiдгiрна,42, на пiдставi протоколу №4 проведення
вiдкритих торгiв (аукцiону) вiд 22.03.2011. Вартiсть активiв ПАТ «Запорiжжя
обленерго» за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
2 438 427 тис. грн. Загальна вартiсть земельної дiлянки складає 12 тис. грн.
Спiввiдношення вартастi земельної дiлянки, що є предметом правочину, до
вартостi активiв товариства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi
складає 0,0005%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного
правочину визначенi п.20.1.1. Статуту ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з
яким незалежно вiд вартостi значними правочинами є правочини, предметом яких є вiдчуження земельної дiлянки.
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
Лiсняк Юрiй Михайлович
В.о. генерального директора (підпис)
(ініціали та прізвище
ПАТ «Запорiжжяобленерго»
керівника)
М.П.
27.11.2017
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№226, 28 листопада 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р., розмiр
пакету акцiй компанії КРІСПЕКС ІНК. (С.-Кітс і Невіс), (реєстрацiйний код: С
23448; мiсцезнаходження: Дейлі Білдінг, Принц вілліам Стріт, Невіс, ВестІндія, Чарзтаун) становить станом на 15.11.2017 менше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р., розмiр
пакету акцiй комапнiї БІРМІНГТОН ІНВЕСТІНГ ІНК. (BIRGMINTON
INVESTING INC.), (реєстрацiйний код: 524063; мiсцезнаходження: Вантерпул Плаза, Вікхемз Кей, буд.1, Роуд Таун, Тортола, П.С. 873) зменшився та
становить 3,3 % , що станом на 15.11.2017 року становить менше 5 вiдсоткiв
голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р., розмiр
пакету акцiй комапнiї ГРЕММЕЛ ХОЛДІНГЗ ІНК. (GRAMMEL HOLDINGS
LTD), (реєстрацiйний код: 625601; мiсцезнаходження: Вантерпул Плаза, Вікхемз Кей 1, Роуд таун, 873) зменшився та становить 2,786416 % , що станом на 15.11.2017 року становить менше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р., розмiр
пакету акцiй комапнiї БРІММІЛТОН ЛІМІТЕД (BRIMMILTON LIMITED),
(реєстрацiйний код: 638834; мiсцезнаходження: Vanterpool Plaza. Wickhams
Cay 1, Road Town, Tortola, П.С. 873) становить станом на 15.11.2017 року
менше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р., розмiр
пакету акцiй комапнiї КЕРНТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД (CARNTON
COMMERCIAL LTD), (реєстрацiйний код: ; мiсцезнаходження: Крейгмюір
Чамберс, П.С. 71, Роуд Таун, Tortola. 71) становить станом на 15.11.2017
року менше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р.
(вих. № 76108iд вiд 13.02.2015р.) розмiр пакету акцiй комапнiї ДАКСТОН
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED) (реєстрацiйний код:
147086; мiсцезнаходження: Філокіпру Стріт, Зеніа Елені, Корт А, буд. 4, Лімассол, 3032) збільшився та становить 9,512522 % (3344448232 шт. акцiй)
вiд статутного капiталу ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», що станом на 15.11.2017 року
становить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи, що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р. розмiр
пакету акцiй комапнiї ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД (LUCRINO
INVESTMENS LIMITED) (реєстрацiйний код: 147148 мiсцезнаходження:
Griva Digengi, 113, Astromeritis) становить 9,892613 % (3478082074 шт.
акцiй) вiд статутного капiталу ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», що станом на 15.11.2017
року становить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 23.11.2017 р. вiд особи,
що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 15.11.2017 р. розмiр пакету
акцiй комапнiї ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD)
(реєстрацiйний код: 262331 мiсцезнаходження: Зодіс, Сін. Колосіу (Zodias, Sin.
Kolosiou), буд. 3, Лімассол (Limassol), 4636) становить 9,942311 % (3495555129 шт.
акцiй) вiд статутного капiталу ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», що станом на 15.11.2017 року
становить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».
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
Сідоров С.Л.
24.11.2017

Приватне акціонерне товариство «Каньйон»
код за ЄДРПОУ 31725394, місцезнаходження якого: м. Київ,
вул. Ярославська, 56 А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12.12.2017 року о 11:00 за
адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 56 А, офіс №6
(2-ий поверх).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерів, — 11.12.2017 року.
Загальні збори акціонерів ПрАТ «Каньйон» скликаються за пропозицією Правління Товариства.
Реєстрація акціонерів, що братимуть участь у загальних зборах,
відбудеться 12.12.2017 року із 10:30 до 10:55 год. за адресою:
04070, м. Київ, вул. Ярославська, 56 А, офіс №6 (2-ий поверх).
Для участі у зборах необхідно мати документи, що посвідчують
особу акціонера чи його представника. Представникам акціонерів необхідно мати також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Приватне акціонерне товариство «ВЗП-2»

(код за ЄДРПОУ 25276677) повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним номером 377/10/1/11, дата
реєстрації 09.09.2011 р., дата видачі 29.05.2012 р. видане Територiальним
управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.
Києвi та Київськiй обл., на загальну суму 7 400 000,00 гривень, 29600000
простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., форма існування
бездокументарна.
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Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про зміни в органах управління ПрАТ «Каньон». Про переобрання Правління ПрАТ «Каньон».
3. Про зміну відомостей про юридичну особу ПрАТ «Каньон» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними із порядком денним, за місцезнаходженням Товариства (04070, м. Київ, вул. Ярославська, 56 А, офіс №6 (2-ий поверх)), в робочі дні з 9.00 — 17.00 з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
Посадовою особою, що відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів із документами, пов’язаними із порядком денним, є Голова
правління.
Довідки за телефоном (044) 585-94-40
Правління ПрАТ «Каньйон»

№226, 28 листопада 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВАРИБГОСП”

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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
"ПОЛТАВАРИБГОСП"
2. Код за ЄДРПОУ
00476748
3. Місцезнаходження
39023, Полтавська область, Глобинський район, село Бугаївка , вул. 40
рокiв Перемоги, будинок 2-А
4. Міжміський код, телефон
(05365) 3-74-44 (05365) 3-74-44
та факс
5. Електронна поштова
poltavarybgosp@emitent.net.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі http://poltavarybgosp.com.ua/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій,
яким належить: 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПАТ «Полтаварибгосп» (надалi - Товариство або Емiтент)
23.11.2017 року отримало iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї Емiтента у депозитарнiй системi України, а саме
перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства (надалi Перелiк),
який складено станом на 16.11.2017 року (вих.№ 145601зв вiд
20.11.2017 року). Вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у Перелiку, пакет власника акцiй становить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а саме:

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку «Львів»!(код

ЄДРПОУ 09801546)
Повідомляємо, що 29 грудня 2017 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збори
акціонерів ПАТ АКБ «Львів».
Проект порядку денного:
1.Про обрання лічильної комісії.2.Про обрання Секретаря зборів.
3.Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради
ПАТ АКБ «Львів».
4.Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових
договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами

повне найменування юридичної особи – власника пакета акцiй
Ukagrico B.V.
код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру,
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави
про реєстрацiю юридичної особи - 64735958,
мiсцезнаходження - Марконiлаан-Ноорд, буд.52, Берген оп Зоом,
4614НВ.
Вiдомостi про розмiр частки акцiонера стосовно простих акцiй
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАРИБГОСП»:
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру
пакету акцiй – 78,545625 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру
пакету акцiй – 87,675443 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до
змiни розмiру пакету акцiй – 99,999871 %.
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля
змiни розмiру пакету акцiй – 99,999958 %.
До змiни пакету простих акцiй у акцiонера загальна кiлькiсть простих
акцiй у випуску складала 19 771 376 шт.
Пiзнiше вiдбулась змiна розмiру статутного капiталу та загальна
кiлькiсть акцiй у випуску складала 52 202 376 шт. Розмiр частки акцiонера
у загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету розраховувався вiд
нової загальної кiлькостi акцiй у випуску.
Також пiсля збiльшення статутного капiталу Ukagrico B.V. став власником частки привiлейованих акцiй у розмiрi 2 500 000 штук, що складає
4,0570185% вiд статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАРИБГОСП» та складає 100 % вiд загальної
кiлькостi привiлейованих акцiй у випуску.
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
С.А. Кислiченко
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.11.2017
(дата)

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
www.banklviv.com.Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів розпочнеться 29 грудня 2017 року з
14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за
адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24.00 25 грудня 2017 р.У випадку внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення 25 грудня святковим (неробочим) днем, визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24.00 22 грудня 2017 р.Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам при собі
необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з
питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год.Звертатися до співробітників
ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами.Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.Спостережна рада.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№226, 28 листопада 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний завод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Полтавський дослідний механічний завод»; 2. Код за ЄДРПОУ: 01412396;
3. Місцезнаходження: 36022 м. Полтава, вул. Панянка, 26; 4. Міжміський
код, телефон та факс: (0532) 60-27-43, (0532) 60-27-43; 5. Електронна пош
това адреса: pomz@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.pomz.
com.ua; 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) припинено повноваження Голови Ліквідаційної комісії ПАТ «ПДМЗ» Гордієнка Д.А. з 22.11.2017 р. На посаді Голови Ліквідаційної комісії перебував 4 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) припинено повноваження члена Ліквідаційної комісії
ПАТ «ПДМЗ» Жарого С.І. з 22.11.2017 р. На посаді члена Ліквідаційної комісії перебував 4 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) припинено повноваження члена Ліквідаційної комісії
ПАТ «ПДМЗ» Дубовенко Т.І. з 22.11.2017 р. На посаді члена Ліквідаційної
комісії перебувала 4 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) припинено повноваження члена Ліквідаційної комісії
ПАТ «ПДМЗ» Курилко І.А. з 22.11.2017 р. На посаді члена Ліквідаційної комісії перебувала 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) припинено повноваження члена Ліквідаційної комісії
ПАТ «ПДМЗ» Жарого Д.С. з 22.11.2017 р. На посаді члена Ліквідаційної
комісії перебував з 19.04.2017р.. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано Головою Наглядової ради Жарого Сергій Івановича з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх
5 років був членом Ліквіадційної комісії ПАТ «ПДМЗ».
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано членом Наглядової ради Жарого Дмитра
Сергійовича з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на
розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років був членом Ліквіадційної комісії ПАТ «ПДМЗ», займався підприємницькою діяльністю.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано членом Наглядової ради Корніліч Лесю Сергіївну з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття
iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років
займала посади головного бухгалтера ДП «ПДМЗ», члена Ліквідаційної комісії ПАТ «ПДМЗ».
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано членом Наглядової ради Гордієнко Лілію Вік
торівну з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє.
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Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх
5 років не займала посад.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано членом Наглядової ради Гордієнка Сергія
Дмитровича з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на
розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років не займав посад.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано Головою Ревізійної комісії Бочкарьову Тамару Петрівну з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на
розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років не займала посад.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано членом Ревізійної комісії Джорухову Тамару
Петрівну з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх
5 років не займала посад.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПДМЗ» (протокол
№25 від 22.11.2017р.) обрано членом Ревізійної комісії Шарлай Світлану
Волидимирівну з 22.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на
розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За
останні 5 років займала посаду бухгалтера ТОВ «ІК «Полтавабудінвест».
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» (протокол №1 від
22.11.2017р.) обрано Головою Правління Гордієнко Дмитра Анатолійовича
з набуттям повноважень з 23.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Володіє акціями
ПАТ «ПДМЗ» у кількості 1 шт.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років був головою Ліквіадційної комісії
ПАТ «ПДМЗ».
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» (протокол №1 від
22.11.2017р.) обрано членом Правління Безкорсого Михайла Вікторовича з
набуттям повноважень з 23.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала
згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ»
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років займав посаду головного енергетика, головного інженера ДП «ПДМЗ».
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» (протокол №1 від
22.11.2017р.) обрано членом Правління Рудченко Наталію Федорівну з набуттям повноважень з 23.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала
згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ»
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років займала посаду заступника директора ДП «ПДМЗ».
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» (протокол №1 від
22.11.2017р.) обрано членом Правління Дубовенко Тетняу Іванівну з набуттям повноважень з 23.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала
згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ»
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років займала посаду члена Ліквідаційної комісії
ПАТ «ПДМЗ».
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» (протокол №1 від
22.11.2017р.) обрано членом Правління Жарого Сергія Сергійовича з набуттям повноважень з 23.11.2017р. строком на 3 роки. Особа не надала
згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Акціями ПАТ «ПДМЗ»
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Останніх 5 років займав посаду директора ТОВ «Новий дім ХХІ».
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
Гордієнко Д.А.
23.11.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АРКАДА-ГАРАНТ”

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
"АРКАДА-ГАРАНТ"
2. Код за ЄДРПОУ
19022263
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 044 277-72-20
5. Електронна поштова адреса
arcada@arcada-garant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.arcada-garant.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43. Достроково припинено повноваження Голови Нагядової
ради Онопрiєнко Марiї Володимирiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями не володiє. Вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з
17.05.2017р. по 23.11.2017р.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43, рiшення Наглядової ради вiд 23.11.2017р. протокол №73.
Обрано Головою Наглядової ради Набiєву Тетяну Василiвну. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями не володiє. Представник акцiонера ТОВ «Бориспiль-Домобуд»( акцiонер ТОВ «БориспiльДомобуд» володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 9,9975%).
Строк призначення - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала
наступнi посади: «Ватсонс Україна» - молодший бухгалтер;
ТОВ «Будеволюцiя» - молодший бухгалтер. ТОВ «Бориспiль Домобуд» директор за сумiсництвом. Особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43. Достроково припинено повноваження члена Нагядової
ради Повшедної Валентини Анатолiївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями не володiє. Вiдсутня непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з
10.12.2015р. по 23.11.2017р.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43. Обрано членом Наглядової ради Яновича Володимира
Степановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», я,

Білик Василь Вікторович, паспорт серія АА № 050772,
вид. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 11.09.1995 р, ід.
номер 2375105633, повідомляю про свій намір придбати 568362 (п'ятсот
шістдесят вісім тисяч триста шістдесят дві) простих акції ПАТ «Жорнище»,
код ЄДРПОУ 00414210.

Акцiями не володiє. Представник акцiонера ПП «ЕКСIМ-ПЛАСТ»( акцiонер
ПП «ЕКСIМ-ПЛАСТ» володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9,997083%). Строк призначення - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала наступнi посади:ТОВ «Аркада-Будiвництво» -головний механiк,
ПП «Ексiм-Пласт» -директор за сумiсництвом. Особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43. Достроково припинено повноваження члена Нагядової
ради Баранчук Людмили Павлiвни. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Акцiями не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 10.12.2015р. по
23.11.2017р.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43. Обрано членом Наглядової ради Волкову Зоряну
Федорiвну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями не володiє. Представник акцiонера ТОВ «Стальбудпроект»
( акцiонерТОВ «Стальбудпроект» володiє часткою в статутному капiталi
емiтента - 9,9975%). Строк призначення - 3 роки. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала наступнi посади:ТОВ «Аркада-Житлосервiс» -директор,
основне мiсце роботи, ТОВ «Стальбудпроект»-директор за сумiсництвом.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43.Достроково припинено повноваження Ревiзора Сверток
Наталiї Миколаївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини. Перебувала на посадi з 10.12.2015р. по 23.11.2017р.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р.,
протокол №43. Обрано Ревiзором Онопрiєнко Марiю Володимирiвну.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями не
володiє.Представник акцiонера ПП «ЕКСIМ-ПЛАСТ» (акцiонер
ПП «ЕКСIМ-ПЛАСТ» володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9,997083%). Строк призначення - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала наступнi посади: ТДВ СЦЗ «Промiнь»- касир-бухгалтер,
ТОВ «Аркада-Будiвництво» - бухгалтер, ТОВ «Торг-Буд-Партнер»- бухгалтер, ПП «Ексiм-Пласт» - менеджер з адмiнiстративної дiяльностi -за
сумiсництвом. З 16.05.2017р. по 23.11.2017р. займала посаду Голови Наглядової ради емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Санченко Володимир Якович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.11.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», я,

Білик Оксана Олексіївна, паспорт АВ 692188, вид. Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області 16.03.2006 р., ід. код
2852401101, повідомляю про свій намір придбати 465081 (Чотириста шістдесят п'ять тисяч вісімдесят одну) просту акцію ПАТ «Жорнище», код
ЄДРПОУ 00414210.

Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

Виправлення до Повідомлення про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28.12.2017 року
Повне найменування товариства:
Приватне акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
(ЄДРПОУ 23494973) Місцезнаходження товариства згідно його статуту
та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: Україна:
01021, м. Київ, Кловський Узвіз, буд. 12, тел. / факс (044) 423-88-02;
(044) 423-88-03, e-mail: raznobyt@i.kiev.ua.
Шановні акціонери!
У повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціо
нерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», що
опубліковане 27.11.2017 року в 3 абзаці, рахуючи знизу документу міститься описка щодо дати закінчення ознайомлення акціонерів із документами щодо проведення загальних зборів.
Так в повідомленні зазначено: «Від дати надіслання повідомлення
про проведення загальних зборів 24.11.2017 року до дати проведення

загальних зборів «28.11.2017 року» акціонери мають можливість та
право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі
дні….».
Датою ж проведення загальних зборів встановлена дата
28.12.2017 року.
Тому просимо вважати викладену вище в лапках дату закінчення ознайомлення акціонерів із документами щодо проведення загальних зборів «28.11.2017 року» опискою. Датою закінчення ознайомлення акціонерів із документами щодо проведення загальних
зборів «28.11.2017 року» є дата проведення загальних зборів
«28.12.2017».
Цим повідомленням Товариство виправляє описку щодо зазначеної дати з «28.11.2017 року» (помилкова дата) на «28.12.2017
року» (справжня дата).
З повагою, директор
ПрАТ «Разнобитпродукт» 	В.Б. Бондаренко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів

ПрАТ «Львівське акціонерне
товариство імені Лесі Українки»

(Код ЄДРПОУ 02968438, місцезнаходження: м. Львiв, вул. Пiд Дубом, 7а)
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів!
Збори відбудуться о 9.00 год. 30 грудня 2017 року за адресою:
м. Львів, вул. Тершаковців 6А, конференц зал (приміщення Євро
готелю)
Збори скликаються на вимогу акціонерів, що володіють акціями, що становить 10 і більше відсотків від Статутного капіталу Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 26.12.2017 р.
Проект порядку денного:
1) Про затвердження умов договору з ТОВ «Балтік Фінанс Груп» з надання функцій (послуг) лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Голови та членів лічильної комісії.
2) Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3) Про затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів
4) Звіт та затвердження звіту директора Товариства про роботу за 20152016 роки та 9 місяців 2017 року.
5) Звіт та затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу
за 2015-2016 роки та 9 місяців 2017 року.

6) Про затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за
2015-2016 роки.
7) Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за
2015-2016 роки.
8) Про затвердження нової редакції статуту Товариства у зв’язку з приведенням його норм у відповідність з вимогами законодавства, визначення
уповноважених осіб на підписання статуту Товариства (нової редакції) та
здійснення процедури державної реєстрації
9) Про затвердження внутрішніх Положень про органи управління Товариства.
10) Про відкликання членів наглядової ради Товариства.
11) Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 8.30 год. до 8.50 год. за місцем проведення Загальних
зборів.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера –
Довіреність, та документ, що посвідчує особу. Позачергові загальні збори
скликаються відповідно і в порядкупп. 4 ч.1 статті 47 Закону України «Про
акціонерні товариства». Відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», для ознайомлення з документами щодо порядку денного, а також
для внесення доповнень щодо порядку денного акціонери можуть звертатися за адресою, м. Львів, вул Зелена, буд.107, кв. 43в робочі дні з 16.00 год
до 19.00 год. Телефон для довідок: 0675089454
Акціонери: Горинін В.В., Чепіль І.Б.
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НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне користування майна (перевантажувачів
SENNEBOGEN
825М)
в кількості
2-хпаперів
одиниць.
Відомості
Національної
комісії
з цінних
та фондового ринку
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 153,24 тис.грн. з ура-

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості про емітента

1.Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2. Код за ЄДРПОУ 14261388 3.

Місцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський код та телефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса rhythm@chv.ukrpack.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://chvat.chv.ua/ckbrhythm.html 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу
посадових осіб.
2. Текст повідомлення.
Припинення повноважень Директора - Головного конструктора Годованюка Василя Миколайовича вiдбулось в зв'язку зi смертю посадової
особи та згідно рiшення Наглядової ради товариства вiд 23.11.2017р. Посадова особа володіла пакетом акцій товариства у розмірі 35,51%. Посадова особа перебувала на посадi Директора - Головного конструктора з

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(код ЄДРПОУ 14307305),
місцезнаходження товариства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія
Хвойки, 15/15
Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «ТОМАК»!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових Загальних
зборів: в приміщенні офісного центру «Південна Брама», 4-поверх, що розташований за адресою: 02098, м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 Ж,
кімната для переговорів.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 29 грудня
2017 року, з 10 години 10 хвилин до 10 години 45 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 29 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 22 грудня 2017 року (станом на 24 годину).
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує
особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ТОМАК».
2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».
4. Про припинення діяльності ПАТ «ТОМАК» шляхом ліквідації (добровільна ліквідація).
5. Про призначення ліквідатора ПАТ «ТОМАК» та затвердження його
повноважень.
6. Про визначення місцезнаходження ліквідатора ПАТ «ТОМАК».
7. Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ТОМАК».
Акціонери ПАТ «ТОМАК» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання
повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ТОМАК» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» за адресою: 04080, м.Київ, вулиця Вікентія Хвойко, будинок 15/15, (будівля адміністрації), другий поверх, приймальня (зал засідань), з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова
Правління Тищенко В.П. та на власному веб-сайті ПАТ «ТОМАК»
http://www.tomak.ua. Телефон для довідок (044) 425-30-87.
Проекти рішень на позачергові загальні збори акціонерів
ПАТ «ТОМАК»
29 грудня 2017 року
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів
ПАТ «ТОМАК».
1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
1) Лапчук Олена Володимирівна – Голова комісії;
2) Лук’янчук Тетяна Борисівна – член комісії;
3) Чобітько Ірина Олександрівна – член комісії;
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у
повному складі.
2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акці-
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ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе28
відповідальність
згідно
№226,
листопада 2017
р. із
законодавством.
Голова Правління Є.М.Копаєв 24.11.2017 р.

28.04.2016р. Посадова особа згоди на оприлюднення iнформацiї про
паспортнi данi не надавала. Посадова особа непогашених судимостей
не має.
Призначення на посаду Т.в.о. Директора - Головного конструктора Андрiйчук Галини Iллiвни вiдбулось згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 23.11.2017р. на перiод до обрання загальними зборами акцiонерiв Директора - Головного конструктора. Посадова особа володіла
пакетом акцій товариства у розмірі 0,23%. Посадова особа непогашених
судимостей не має. Попередi посади, якi обiймала призначена посадова
особа за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер товариства, Член правлiння, Член дирекцiї з 05.05.2016р. Посадова особа згоди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi не надавала.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Т.в.о. Директора - Головного конструктора Андрiйчук Галина Iллiвна 24.11.2017р.

онерів ПАТ «ТОМАК».
Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» - Васечко С.П., а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» - Владику В.О.
3.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових
загальних зборів ПАТ «ТОМАК».
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових
загальних зборів ПАТ «ТОМАК» (далі – збори):
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з
зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених
на голосування на зборах.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати
голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час
підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру
(його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
4. Про припинення діяльності ПАТ «ТОМАК» шляхом ліквідації (добровільна ліквідація).
Почати процес припинення діяльності ПАТ «ТОМАК» шляхом ліквідації
(добровільна ліквідація).
5.Про призначення ліквідатора ПАТ «ТОМАК» та затвердження його повноважень.
Призначити ліквідатором ПАТ «ТОМАК» Юринця Арсена Володимировича та надати йому повноваження.
6.Про визначення місцезнаходження ліквідатора ПАТ «ТОМАК».
Визначити 04080, Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, приміщення ПАТ «ТОМАК», корпус 4 (будівля адміністрації), кімната переговорів,
як місцезнаходження Ліквідатора ПАТ «ТОМАК».
7.Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ТОМАК».
Визначити 2 місяці, як строк для заявлення кредиторами своїх вимог до
ПАТ «ТОМАК».
Наглядова рада ПАТ «ТОМАК»

№226, 28 листопада 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ»

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
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ПРОВЕСIНЬАГРОIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ
34857761
3. Місцезнаходження
79067, м. Львiв, вул.Тракт
Глинянський,152
4. Міжміський код, телефон та факс
032 225-12-00 032 225-12-00
5. Електронна поштова адреса
dim@provesin.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.provesin.lviv.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про розміщення цінних паперів
на суму, що перевищує 10
відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
Загальними зборами учасникiв ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест» Протокол
№ 4 вiд 23.11.2017 р. було прийняте Рiшення про публiчне розмiщення
облiгацiй на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу.
Iнформацiя про облiгацiї, якi пропонуються до розмiщення: iменнi,
цiльовi, звичайнi (незабезпеченi)серiй «В». кiлькiсть облiгацiй 663 800
(Шiстсот шiстдесят три тисячi вiсiмсот) штук. Номiнальна вартiсть облiгацiї:
91,00 (Дев'яносто одна гривня). Загальна номiнальна вартiсть випуску
облiгацiй: 60 405 800,00 (Шiстдесят мiльйонiв чотириста п’ять тисяч вiсiмсот
гривень). Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй : серiя В
60 405 800,00 (Шiстдесят мiльйонiв чотириста п’ять тисяч вiсiмсот гривень).
Укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного
розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на органiзаторi торгiвлi(фондовiй бiржi)
згiдно з Правилами ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», зареєстрованими
Рiшенням НКЦПФР №1190 вiд 05.12.2016 р. за адресою: м. Київ вул. Шовковична, 42-44, дати початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй; вiдбуватиметься з 25 сiчня
2018 року по 25 сiчня 2019 року (включно). Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв),
на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм
iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 282 801 %
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що
розмiщуються: - право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати
облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв; - право подавати облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленими умовами розмiщення; - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «B» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi в житловому будинку
кварталу садибної житлової забудови на вул. Тракт Глинянський, 152 (в
межах вулиць проектована 2 та проектована 3 ) у м. Львовi; - проводити

iншi операцiї з цiнними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй.
Оплата за придбанi облiгацiї в термiн укладання договорiв з першими
власниками здiйснюється згiдно укладеного договору купiвлi-продажу
(бiржового контракту) шляхом перерахування повної вартостi облiгацiй на
поточний рахунок ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест» №26006010040875 в
АБ «Пiвденний» у м. Одесi, МФО 328209 ЄДРПОУ 34857761, у нацiональнiй
валютi України – гривнi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд продажу облiгацiй у розмiрi 100%, будуть
використовуватись для будiвництва кварталу садибної житлової забудови
в межах вулиць Проектована 2 та Проектована 3 на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львовi. Для реалiзацiї проекту планується залучити кошти
вiд фiзичних та юридичних осiб через розмiщення облiгацiй серiї B. Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 60 405 800,00 (Шiстдесят мiльйонiв
чотириста п’ять тисяч вiсiмсот гривень).
Для реалiзацiї проекту планується залучити кошти вiд фiзичних та юридичних осiб через розмiщення облiгацiй серiї В. Загальна номiнальна
вартiсть випуску облiгацiй 60 405 800,00 (Шiстдесят мiльйонiв чотириста
п’ять тисяч вiсiмсот гривень)
Рiшення прийняте Загальними зборами учасникiв у яких брали участь
2 (два) учасники пiдприємства, якi у сукупностi володiють 40 000 голосiв
(40 000 грн.), що становить 100% статутного капiталу ТзОВ «Провесiнь –
Агроiнвест». На зборах присутнi 2(два) учасники пiдприємства, якi у
сукупностi володiють 100% статутного фонду ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест»:
Учасник Квасниця Тарас Петрович, розмiр частки 40 %, вартiсть частки
16 000,00 (грн.); Учасник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Будiвельна компанiя «Нове мiсто», розмiр частки 60 %, вартiсть частки
24 000,00 (грн.). Порядок проведення та кiлькiсть учасникiв голосування:
Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi. Загальна кiлькiсть голосiв – 40 000 (40 000 ,00 грн). Голосування проводиться вiдкрито, шляхом пiдняттям рук. У зборах приймали
участь 2 учасники Пiдприємства, якi надiленi правом голосування
40 000 голосiв, що становить 100% статутного фонду ТзОВ «ПровесiньАгроiнвест». Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй прийняте
40 000 голосами учасникiв, що становить 100% статутного фонду
ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест».Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається, оскiльки Емiтент не є акцiонерним товариством.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється
Емiтентом без використання принципу «поставка проти оплати» та згiдно з
Правилами ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС».
Пiсля придбання облiгацiй власник облiгацiй набуває прав та обов’язкiв,
що передбаченi цим Рiшенням та Проспектом емiсiї облiгацiй.
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
Квасниця Тарас Петрович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.11.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ».
2.Код за ЄДРПОУ 01413394. 3.Місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул.
Параджанова, буд. 89. 4.Міжміський код, телефон та факс 0412 427659
0412 427698. 5.Електронна поштова адреса zok@emzvit.com.ua. 6.Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації www.zok.ua. 7.Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» від
24.11.2017 р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №23 від
24.11.2017 року) припинені з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» повноваження:
- Голови та члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Зубка
Григорія Івановича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в
розмірі 9.35566 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді Голови та члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р.
Замість звільненої особи на посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради буде обрано на першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК»;

- члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Капінуса Ігоря
Анатолійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 30.35920 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р.;
- члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Зубко Людмили
Миколаївни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі
24.16619 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
На посаді члена Наглядової ради перебувала з 28.04.2017 р.
В зв’язку з обранням нового складу Ревізійної комісії за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» від
24.11.2017 р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №23 від
24.11.2017 року) з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» припинені повноваження:
- Голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Бобрович Галини Михайлівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.75113 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді Голови та члена Ревізійної комісії перебувала з
26.04.2016 р.;
- члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Тринос Тетяни
Вікторівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі
0.00285 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На
посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 26.04.2016 р.;
- члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Весельської Зої
Михайлівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі
0.04772 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На
посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 26.04.2016 р.
В зв’язку із необхідністю обрання складу Наглядової ради ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» від 24.11.2017 р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №23 від 24.11.2017 р.) обрані членами Наглядової
ради ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» строком до 24.11.2020 р. наступні особи:
- Зубко Григорій Іванович, який володіє часткою в статутному капіталі
Емітента в розмірі 9.35566 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх
5 років, – радник голови правління. Посадова особа є акціонером (не є
представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором);
- Капінус Iгор Анатолійович, який володіє часткою в статутному капіталі
Емітента в розмірі 30.35920 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх
5 років, – головний інженер. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором);
- Зубко Людмила Миколаївна, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 24.16619 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років, – інженер, директор. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не
є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).
В зв’язку із необхідністю обрання складу Ревізійної комісії ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» від 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №23 від 24.11.2017 року) обрані строком на 5 років:
- головою та членом Ревізійної комісії ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК»
Бобрович Галина Михайлівна. Бобрович Г.М. володіє часткою в статутному
капіталі Емітента в розмірі 0.75113 %. Непогашеної судимості за корисливі

та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Інші посади, які обіймала дана особа протягом
останніх 5 років, – заступник головного бухгалтера;
- членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод огороджувальних конструкцій» Тринос Тетяна Вікторівна.
Тринос Т.В. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі
0.00285 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Інші
посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років, – начальник
енерго-механічного відділу;
- членом Ревізійної комісії ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Весельська
Зоя Михайлівна. Весельська З.М. володіє часткою в статутному капіталі
Емітента в розмірі 0.04772 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх
5 років, – технік.
В зв’язку з обранням Голови Правління ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК»
за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» від 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних
зборів акціонерів №23 від 24.11.2017 року) з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» припинені повноваження Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Зубка Сергія Геннадійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 11.27053 %.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді Голови Правління перебував з 11.12.2012 р. В зв’язку із необхідністю обрання
складу Голови Правління ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» Зубко Сергій Геннадійович рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» від 24 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №23 від 24.11.2017 року) обраний Головою
Правління ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК» строком на 5 років. Зубко С.Г.
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 11.27053 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Інші посади, які обій
мала дана особа протягом останніх 5 років, – голова правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗОК».
ІІІ. Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Зубко Сергій Геннадійович 24 листопада 2017 р.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ, місВАРИСТВО «АПТЕЧНI СКЛАцезнаходження, міжміський
ДИ ФАРМА КИЇВ», 23512228
код та телефон емітента
м. Київ, Печерський, 01103, м. Київ,
вул. Кiквiдзе, буд. 18-А 044 538-0707,
2. Дата розкриття повного
27.11.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://asfarma-kyiv.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА
ня, міжміський код та телефон
КІНОСТУДІЯ», 33932816, 65044,
емітента
Одеська обл., м. Одеса, Французький
бульвар, буд. 33, (0482) 33-95-25
2. Дата розкриття повного тексту 27.11.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
http://odessafilm.com.ua
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничокомплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство
«Центрально-Українське
виробничокомплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС». 2. Код за
ЄДРПОУ: 14308150. 3. Місцезнаходження: 08322, Київська обл.,
Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Промислова, 9. 4. Міжміський
код, телефон та факс: /044/ 593-37-20, 593-37-23. 5. Електронна поштова
адреса: at73@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 14308150.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого
органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб:
Наглядова рада. Дата прийняття рiшення – 24.11.2017. Змiст такого
рiшення iз зазначенням пiдстав: Припинення повноважень Директораза власним бажаннямта призначення нової особи на цю посаду. При-
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пинено повноваження з 30.11.2017 – Директор Логвінов Вадим Миколайович, на підставі рішення наглядової ради. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Розмiр пакета акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у
вiдсотках – 0. Строк, протягомякого особа перебувала на посаді - з
31.03.2017.Призначено -Директор Долударьов Роман Миколайович з
01.12.2017. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета
акцiйемiтента, якi належать цiйособi, у вiдсотках – 0.Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. Iншi посади, якiобiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Лусадор», директор, ПрАТ «Банк
крові», юрисконсульт. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади:
Директор Логвінов Вадим Миколайович.27.11.2017

№226, 28 листопада 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237»; 2. Код за ЄДРПОУ: 23239330;

3. Місцезнаходження: 07800, смт.Бородянка, вул. Вокзальна, буд.88;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04577) 5 69 94; (044) 775 29 47;
5. Електронна поштова адреса: m.danilov@avtek.ua; 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: atp13237.zvitat.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих
акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства);
5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення
про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 22 листопада
2017 року, та отриманого емiтентом ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237» 24 листопада 2017 року, стало вiдомо про
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пакет акцiй акцiонера - «фiзичної особи» зменшився, а саме:
частка акцiонера фiзичної особи в статутному капiталi емiтента до
змiни розмiру пакета акцiй становила – 1 191 044 шт. голосуючих акцiй, що
дорiвнювнює 24.923860% вiд загальної кiлькостi акцiй.
частка акцiонера фiзичної особи в статутному капiталi емiтента пiсля
змiни розмiру пакета акцiй становить – 0 (нуль) шт. голосуючих акцiй, що
вiдповiдно дорiвнювнює 0% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення
про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 22 листопада
2017 року, та отриманого емiтентом ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237» 24 листопада 2017 року, стало вiдомо про
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пакет акцiй акцiонера - юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СЕК’ЮРIТIЗ IНВЕСТ»(мiсцезнаходження:
Україна, 01004, м.Київ,вул.Басейна буд.9. кiм.3) збiлшився, а саме:
частка акцiонера юридичної особи в статутному капiталi емiтента до
змiни розмiру пакета акцiй становила – 0 (нуль) шт. голосуючих акцiй, що
вiдповiдно дорiвнювнює 0% вiд загальної кiлькостi акцiй.
частка акцiонера юридичної особи в статутному капiталi емiтента пiсля
змiни розмiру пакета акцiй становить – 1 191 044 шт. голосуючих акцiй, що
дорiвнювнює 24.923860% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення
про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 22 листопада
2017 року, та отриманого емiтентом ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237» 24 листопада 2017 року, стало вiдомо про
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пакет акцiй акцiонера - «фiзичної особи» зменшився, а саме:
частка акцiонера фiзичної особи в статутному капiталi емiтента до
змiни розмiру пакета акцiй становила – 935 567 шт. голосуючих акцiй, що
дорiвнювнює 19.577732% вiд загальної кiлькостi акцiй.
частка акцiонера фiзичної особи в статутному капiталi емiтента пiсля
змiни розмiру пакета акцiй становить – 0 (нуль) шт. голосуючих акцiй, що
вiдповiдно дорiвнювнює 0% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення
про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 22 листопада
2017 року, та отриманого емiтентом ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237» 24 листопада 2017 року, стало вiдомо про
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пакет акцiй акцiонера - юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ» (мiсцезнаходження:
Україна,03680,м.Київ, вул.Фiзкультури,буд.28 лiт.Д) збiлшився, а саме:
частка акцiонера юридичної особи в статутному капiталi емiтента до
змiни розмiру пакета акцiй становила – 1 191 040 шт. голосуючих акцiй, що
вiдповiдно дорiвнювнює 24.923776% вiд загальної кiлькостi акцiй.
частка акцiонера юридичної особи в статутному капiталi емiтента пiсля
змiни розмiру пакета акцiй становить – 2 126 607 шт. голосуючих акцiй, що
дорiвнювнює 44.501509% вiд загальної кiлькостi акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Павлiковський
Максим Олександрович 27.11.2017

Публічне акціонерне товариство «Малинський хлібозавод» (надалі за текстом – «Товариство»), міс-

цезнаходження: 11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, буд. 61,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори», «позачергові загальні збори акціонерів»), які призначені на 03 січня 2018 року за адресою: 11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, буд.61, кабінет №1. Початок
загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів
здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 03 січня
2018 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о
09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складається на 27 грудня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування на позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прий
няття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів
акціонерів. 4. Фінансовий стан Товариства у зв’язку з відкриттям
02.10.2017 р. виконавчого провадження по виконанню рішення Малинського районного суду від 4 вересня 2017 р. про стягнення 2023782,21 грн.
5. Про реорганізацію ПАТ «Малинський хлібозавод» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю. 6. Обрання Голови та
членів комісії з припинення ПАТ «Малинський хлібозавод» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю. 7. Затвердження
поетапного плану з реорганізації ПАТ «Малинський хлібозавод».
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства за адресою 11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, буд. 61, кабінет №1,
на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова
правління Гарбар О.П. Довідки за тел. (04133) 4-53-90. Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного: www.malinhlib.ho.ua.

Приватне акціонерне товариство
«Облпродконтракт»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Облпродконтракт». 2. Код за ЄДРПОУ: 01553801. 3. Місцезнаходження: 47724, Тернопільська область,Тернопільський р-н,
с. Острів, вул. Промислова,7. 4. Міжміський код, телефон та факс:
(0352) 29 14 97, 29 14 99. 5. Електронна поштова адреса oblprodkontrakt@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.oblkontrakt.ter.net.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Згідно наказу по товариству №2-зв від 27. 11.2017р звільнено з
посади головного бухгалтера по сумісництву Поліщук Ольгу Євгеніївну (паспорт ЕО 781759 виданий Арбузинським РВ УМВС України в
Миколаївськiй обл. 26 січня 2000р.) з 27.11.2017р. на підставі поданої
заяви про звільнення за власним бажанням. Акціями товариства не
володіє. На даній посаді перебувала 11 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згідно наказу по товариству № 1к/суміщ від 27.11.2017 на посаду
в.о. головного бухгалтера в порядку суміщення посад призначено
Станчак Галину Іванівну (паспорт МС 638282 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській обл. 26.02.2000р.) з
27.11.2017, на підставі поданої заяви. Акцiями Товариства не володiє.
Протягом останніх п’яти рокiв займала посаду інженера ПрАТ «Обл
продконтракт» Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термін.
ІІІ. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління Симко Дмитро Ярославович
27.11.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 «Парасоль»

2. Код за ЄДРПОУ: 32717175
3. Місцезнаходження: 87515, м. Марiуполь, вул. Енгельса, 39А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0629-40-41-02 0629-40-41-03
5. Електронна поштова адреса: sk@parasol.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
На пiдставi Договiру купiвлi-продажу цiнних паперiв № БВ1599/17/1 вiд
02.11.2017 року ПАТ ЗНКIФ «КАСКАД-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35676886)
продав Хомутиннiк Свiтланi Вiкторiвнi (IПН 2924701688) акцiї простi iменнi
ПрАТ «Страхова компанiя «Парасоль» в кiлькостi 20 (двадцять) штук. З
урахуванням проданих акцiй розмiр частки ПАТ ЗНКIФ «КАСКАД-IНВЕСТ»
у вiдсотках до статутного капiталу становить 89,922581%.
На пiдставi Договiру купiвлi-продажу цiнних паперiв № БВ1599/17/1 вiд
02.11.2017 року Хомутиннiк Свiтлана Вiкторiвна (IПН 2924701688) придбала у ПАТ ЗНКIФ «КАСКАД-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35676886) акцiї простi
iменнi ПрАТ «Страхова компанiя «Парасоль» в кiлькостi 20 (двадцять) штук.
З урахуванням придбаних акцiй розмiр частки Хомутиннiк С.В. у статутному капiталi становить 10,051613%.
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
Президент товариства
Дроздова Олена Володимирiвна
			
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
		
М.П.
27.11.2017
Акціонерам

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПЕКС-БАНК»

місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
які відбудуться 14 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин
за адресою:
місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 2-й поверх,
конференц-залу.
Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться:
Початок реєстрації - 10 год. 15 хв., закінчення реєстрації - 10 год. 45 хв. у
день та за місцем проведення зборів – 14 грудня 2017 року, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16, 2-й поверх, конференц-залу.
Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів було
прийняте на засіданні Спостережної Ради ПАТ «АПЕКС-БАНК» (протокол від
07.08.2017 року)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», - станом на 24 годину 08.12.2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх
розгляду на позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК»,
та про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».
3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів
ПАТ «АПЕКС-БАНК». 4. Про затвердження Звіту Голови Правління
ПАТ «АПЕКС-БАНК» про завершення виконання Плану припинення, який
відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «АПЕКС-БАНК»). 5. Про прийняття до
уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «АПЕКС-БАНК» за станом на
день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «АПЕКС-БАНК»»,
пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «АПЕКС-БАНК» (Балансу припинення). 6. Про затвердження балансу ПАТ «АПЕКС-БАНК» за станом на день виконання в
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

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

ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНI
СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ»
23512228
01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 18-А
(044)5380707 (044)5380708
i.mamedova@farmastor.com
asfarma-kyiv.pat.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 27 листопада 2017 року, у
зв'язку iз закiнченням строку повноважень, припинено повноваження
Ревiзора Товариства Овсяннкової Iнни Вячеславiвни. Згоди на розкриття
паспортних даних не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi.
Обiймала посаду Ревiзора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. На посадi перебував протягом5 рокiв.
Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 27 листопада 2017 року,
обрано Ревiзором Товариства Локотей Юлiю Станiславiвну. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Обiймає посаду бухгалтера протягом 3 рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на 3 роки.
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
Цимбал Володимир Олександрович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.11.2017
М.П.
(дата)
повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «АПЕКС-БАНК», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами
ПАТ «АПЕКС-БАНК» (Балансу припинення). 7. Про зміну типу Товариства з
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Про зміну найменування Товариства. 9. Про внесення змін до Статуту
Товариства, пов’язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства
та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства
України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКСБАНК» запрошуються акціонери ПАТ «АПЕКС-БАНК» або їх представники,
повноваження яких підтверджуються довіреностями на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК»,
оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, відповідно до законодавства
України.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», у Головному офісі ПАТ «АПЕКС-БАНК»
за адресою:Україна, 01014, місто Київ, вулиця Печерська, будинок 2/16,
2-й поверх, конференц-залу, щоденно у робочі дні з 11-00 год. до 13-00 год.,
або безпосередньо перед початком у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» за місцем їх проведення.
Відповідальна особа з питань ознайомлення з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» – Голова Правлiння ПАТ «АПЕКСБАНК» Кабан Вiктор Васильович, тел. (044) 224-61-84
Пропозиції до Проекту порядку денного позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» подаються акціонерами у письмовому вигляді
у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК»: www.apeksbank.
com.ua/uk/korporativnoe_upravlenie.html
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правлiння		В.В.Кабан
27.11.2017р

№226, 28 листопада 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КСГ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КСГ» (місцезнаходження:
Україна, 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 6, ідентифікаційний код юридичної особи – 19364584)
(надалі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «позачергові Загальні збори»), які відбудуться 14 грудня 2017 року об 11-30 год. за
адресою: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця
Ливарна, будинок 6 другий поверх в приміщенні конференц-залу
№1.
Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення
позачергових Загальних зборів з 10-30 до 11-15 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 8 грудня 2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для
голосування на позачергових Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів,
затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

4. Зміна місцезнаходження та контактної інформації Товариства.
5. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення
уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту Товариства
та здійснення реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://19364584.infosite.com.ua/
Для реєстрації при собі мати:
6 для акціонерів – паспорт;
7 для представника акціонера – паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «КСГ» відбуватиметься за письмовими запитами акціонерів з
28.11.2017 року у робочий час за адресою: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Ливарна, будинок 6, другий поверх в приміщенні конференц-залу №1, а в день проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тихонов В.В., телефон для довідок: +380676335500.

Приватне акціонерне товариство
«Київський картонно-паперовий
комбінат»

Публiчне
акцiонерне товариство
«Укрхімпроект»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів»
ПрАТ «Київський КПК»
1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство
«Київський картонно-паперовий комбінат»
1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів,
вул. Київська 130 .
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572),
телефон – 76-300, факс – 76-540.
1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – www. papir.kiev.ua.
1.8. 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
«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів».
2. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 23.11.2017.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада
ПрАТ «Київський КПК».
Предмет правочину: придбання сульфатної целюлози, крафтлайнеру,
паперу для гофрування, картону.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 279 998,2 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 778 355 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10,07784%.
Наглядова рада у складі 6 осіб проголосувала «за» прийняття рішення
про надання згоди на укладання значного правочину на придбання сульфатної целюлози, крафтлайнеру, паперу для гофрування, картону.
Статутом не визначені додаткові кретерії для віднесення правочину до
значного правочину, які не передбачені законодавством.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор 	В.О.Баско

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Укрхімпроект».
2. Код за ЄДРПОУ:00205618.
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська,13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)77-00-82.
5. Електронна поштова адреса: tkach@ukrhimproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www. ukrhimproekt.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
N
Дата
Ринкова Вартість активів
Співвідношення
з/п прийняття
вартість
емітента за
ринкової вартості
рішення
майна або
даними
майна або послуг, що є
послуг, що є останньої річної предметом правочину,
предметом
фінансової
до вартості активів
правочину
звітності
емітента за даними
(тис. грн)
(тис. грн)
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
1. 24.11.2017 р.
8 700
34 851
24.9
24.11.2017р., протокол 24/11-2017, Наглядовою радою ПАТ «Укрхім
проект» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про надання повноважень генеральному директору Товариства на право підпису тендерної
пропозиції по об’єкту: «Реконструкція компресорної станції «Яготин»
(стадії «Проект», «Робоча документація» та експертиза стадії «Проект»)
(Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 8 585 346,42 (вісім мільйонів п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч триста сорок шість) грн. 42 коп. (з
ПДВ).,та погодження укладення між ПАТ «Укрхімпроект» та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» «Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної
системи» договору на виконання проектних робіт «Реконструкція компресорної станції «Яготин» (стадії «Проект», «Робоча документація» та експертиза стадії «Проект») (Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму,
що не перевищує 8 700 тис. грн.(вісім мільйонів сімсот тисяч гривень) (з
ПДВ)., і надання генеральному директору Товариства Наумову Л.Є. права
на його підписання.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор 	Наумов Л.Є. 24.11.2017р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія
«АХА Страхування»

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 акціонерне товариство
«Страхова компанія «АХА Страхування»
2. Код за ЄДРПОУ 20474912
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4992499 (044) 3911122
5. Електронна поштова адреса Marharyta.Didenko@axa-ukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://axa-ukraine.com/company/
funds/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
На засіданні Ревізійної Комісії АТ «СК «АХА Страхування» 22.11.2017 р.
за результатами голосування прийнято рішення про обрання Головою
Ревізійної комісії АТ «СК «АХА Страхування» Фармагу Світлану Петрівну.
Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір
пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК«АХА
Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. Голову Ревізійної комісії обрано з 22.11.2017 року в
межах повноважень Члена Ревізійної комісії. Останні п’ять років обіймала
посади: керівник департаменту з внутрішнього аудиту.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Філіп Вотле
2. Голова Правління ______________
(ініціали та прізвище керівника)
(підпис)
М. П.
23.11.2017 р.
(дата)

Приватне
акцiонерне товариство
«ВЗП-2»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«ВЗП-2»
2. Код за ЄДРПОУ: 25276677
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, Смольна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 258-79-45,
(044) 258-79-45
5. Електронна поштова адреса: cashpzp2@gmail.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://vzp.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного
товариства
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 08.08.2017 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні загальні збори акціонерів Публічного акцiонерного товариства «ВЗП-2».
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 24.11.2017
року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акцiонерне товариство «ВЗП-2». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акцiонерне товариство
«ВЗП‑2».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Виконуючий обов'язки директора
Бандура А.М.
24.11.2017

Публічне акціонерне товариство
«Чернігівський річковий порт»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»!
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський річковий порт»
(код ЄДРПОУ – 03150220, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів вул.
Підвальна, будинок 23) (надалі - «Товариство») повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
14 грудня 2017 року об 11:00 за адресою: 14000, м. Чернігів,
вул. Підвальна, буд. 23, кабінет генерального директора.
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 14 грудня 2017 року з 10.00 до 10.30 години за місцем
проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Для участі у
зборах акціонерам-фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений в порядку, встановленому чинним
законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у зборах – 08 грудня 2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків
3. Про надання повноважень, щодо визначення ціни розміщення
акцій
4. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням осіб які є учасниками такого розміщення)
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому
надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій.
6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій.
Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу 3 ч. 3 ст. 40 Закону
України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєстру-
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вався, не має права брати участь у загальних зборах.
Акціонери можуть знайомитися із матеріалами щодо питань, які
виносяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 15.00 год. за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Підвальна, буд. 23, 2-й поверх, приймальня генерального
директора Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства
О.В. Рождьонний. (Відповідальна особа – юрист Литвиненко Юлія
Павлівна, контактний телефон 04622-4-00-61; 04622-4-12-70).
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://chernigivriverport.pat.ua/
Звертаємо вашу увагу, що відповідно до положень Закону України «Про депозитарну систему
України» цінні папери акціонерів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка
в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 року не
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах
емітента.
З метою недопущення застосування до Вас вказаних обмежень
при реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, скликаних
на 14 грудня 2017 року, ПАТ «Порт Чернігів» повідомляє про необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку у цінних
паперів.
За довідками з питань укладення договору про обслуговування
рахунку у цінних паперах звертайтеся до депозитарної установи
ТОВ «Укренергореєстр» за телефоном (044) 499-90-08.
З повагою,
Наглядова рада ПАТ «Порт Чернігів»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість.
ІІ. Текст повідомлення
I. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 23 листопада 2017 року (протокол засідання №534) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по
тексту - ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; місцезнаходження: вул. Винокурова, 4, м. Дніпро, Україна, 49051).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою
особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93%
акцій Товариства; є юридичною особою в якій голова Наглядової ради
Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брідня Г.І. є членом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір купівлі-продажу №638161349 від 17.10.2016р., укладений між
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в
якості Покупця, предметом якого є купівля-продаж товарно-матеріальних
цінностей.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 332,55 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,011%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.
2) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки
№215150332 від 27.02.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Поставщика,
предметом яких є поставка кисню газоподібного трубопровідного.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 14 450,28 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,121%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється в об'ємах, заявлених
Покупцем.
3) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП
06150289/553150666 від 08.05.2015р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості
Поставщика, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва к/б продукції і труб та поставка металопродукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 052 180,14 тис.грн. з
урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 8,783%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.
4) додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки
№511160677 від 29.04.2016р., укладені в 2016 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є постачання продукції матеріально-технічного приз-

начення.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 673,00 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,006%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс
2000.
5) договір про переведення боргу №777/580161195 від 21.09.2016р., укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора,
ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'язаної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із Договору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 191 734,65 тис.грн. без
урахування ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 1,600%.
Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.
6) договір про переведення боргу №12/09-2/580161169 від 12.09.2016р.,
укладений між ТОВ "МЕТА ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості
Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'язаної сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із Договору, укладеного
між Первісним боржником та Кредитором.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 5 000,00 тис.грн. без
урахування ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,042%.
Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.
7) договір про переведення боргу №27/09-1/580161235 від
27.09.2016р., укладений між ТОВ "МЕТА ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Нового боржника, предметом якого є заміна зобов'язаної
сторони (Первісного боржника) за зобов'язаннями, що виникають із Договору, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 4 428,48 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,037%.
Інші істотні умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первісного Боржника перед Кредитором, що
випливають з Основного Договору.
ІІ. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 23 листопада 2017 року
(протокол засідання №534), прийнято рішення про схвалення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА", далі по тексту - ТОВ "МЕТА" (код ЄДРПОУ
14060626; місцезнаходження: вул. Біологічна, 7, м. Харків, Україна, 61030).
Ознаки заінтересованості: ТОВ "МЕТА" є афілійованою особою акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступні правочини:
1) договір оренди транспортних засобів №680161556 від 30.12.2016р.,
укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне користування транспортних засобів (автомобілів спеціалізованого ломовоза) в кількості 8-ми одиниць.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 87,98 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№226, 28 листопада 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,0007%.
Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.
2) додаткову угоду №1 від 01.03.2017р. до договору оренди транспортних засобів №680161556 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування транспортних засобів (автомобілів спеціалізованого ломовоза) в кількості 8-ми одиниць.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 90,61 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,0008%.
Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.
3) договір оренди №680161557 від 30.12.2016р., укладений між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне користування
майна (перевантажувачів SENNEBOGEN 825М) в кількості 2-х одиниць.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 75,68 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,0006%.
Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.
4) додаткову угоду №1 від 01.03.2017р. до договору оренди транспортних засобів №680161557 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне користування майна (перевантажувачів SENNEBOGEN 825М) в кількості 2-х одиниць.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 153,24 тис.грн. з ура-

хуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,0013%.
Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.
5) договір оренди №680161558 від 30.12.2016р., укладений між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне користування
майна (гідравлічних прес-ножиць AKROS HENSCHEL CIV 600-8L) в кількості 2-х одиниць.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 151,42 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,0013%.
Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.
6) додаткову угоду №1 від 01.03.2017р. до договору оренди
№680161558 від 30.12.2016р., укладену між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в
якості Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якості Орендаря, предметом якої є
передача в тимчасове та платне користування майна (гідравлічних пресножиць AKROS HENSCHEL CIV 600-8L) в кількості 2-х одиниць.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства: 298,74 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 11 980 103 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що
є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 0,0025%.
Інші істотні умови правочину: Майно, що орендується, передається для
виробничих потреб.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління Є.М.Копаєв 24.11.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
«ФІНАНСОВИЙ
ПАРТНЕР»
Повідомлення
28.04.2016р. Посадова
особа
згоди на оприлюднення
iнформацiї про

Повідомлення
про
проведення
загальних
про виникнення
особливої
інформації
про зборів
емітента
1. (код
Загальні
відомості
про емітента
за ЄДРПОУ:
38322199)
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕПУБЛІЧНЕ
ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
АКЦIОНЕРНЕ
1.Повне
найменування
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 38322199,
ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЕ
місцезнаходження: 04107,
м. Київ, вул. Лук’янівська,КОНСТРУКбудинок 1, оголошує
про
проведення
27
листопада
20172.року
Загальних
ТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ"
Код позачергових
за ЄДРПОУ 14261388
3.
зборів акціонерів Банку за адресою: 01034, м. Київ, вул. ВолодимирМісцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський код та теська,
будинок 23-А, кімната 7.
лефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса rhythm@chv.ukПочаток
проведення
позачергових
Загальних
зборів акціонерів
rpack.net
6. Адреса
сторінки
в мережі Інтернет
http://chvat.chv.ua/ckb13
грудня
2017
року
о
11-00.
Реєстрація
учасників
позачергових
Заrhythm.html 7. Вид особливої інформації Відомості про
зміну складу
гальних
зборів
акціонерів відбудеться 13 грудня 2017 року з 10-00 до
посадових
осіб.
11-00 за адресою: 01034,2.м.
Київ,повідомлення.
вул. Володимирська, будинок 23-А,
Текст
кімната
7. Рішення
про проведення
позачергових
Загальних
зборів
акПрипинення
повноважень
Директора
- Головного
конструктора
Годоціонерів
було прийняте
на засіданні
Спостережної
ПАТпосадової
«КБ «ФІванюка Василя
Миколайовича
вiдбулось
в зв'язку зiради
смертю
НАНСОВИЙ
ПАРТНЕР»
(Протоколради
від 27.11.2017
особи та згідно
рiшення Наглядової
товариствар.).
вiд 23.11.2017р. ПоДатаособа
складання
переліку
акціонерів
(дата обліку),
які35,51%.
мають право
садова
володіла
пакетом
акцій товариства
у розмірі
Посана
участь
позачергових
зборах акціонерів
на 24 го-з
дова
особау перебувала
наЗагальних
посадi Директора
- ГоловногоБанку,
конструктора
дину 07 грудня 2017 року.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Приватним
акціонерним
Товариством
«Шепетівська пересувна механізована колона №181» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 01037459)

втрачений оригінал Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним №81/22/1/10, на загальну суму 219 950,00 (двісті дев'ятнадцять
тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), номінальною вартістю
0,25 (двадцять п'ять) копійок, яке видане Хмельницьким територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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прийняття
рішень
24.11.2017р.
з питань порядку денного, можливо за адресою: 01034, м. Київ,
вул. Володимирська, будинок 23-А, кімната 7, у робочі дні та в робочий
час (з 9-00 до 18-00 год.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Банку, відповідальною
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Банку Адамчук Ольга Дмитрівна.
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