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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 311

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПАТ «Верстатуніверсал-
маш» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення 

ПАТ «Верстатуніверсалмаш» вимог статті 40 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині 
нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної ін-
формації, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні па-
пери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПАТ «Верстатуніверсалмаш» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 00222172) (далі – Цінні папери), на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Верстатуніверсалмаш» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 00222172) протягом 
п’яти робочих днів з моменту усунення порушення пові-
домити Центральний територіальний департамент Комі-
сії з доданням копій відповідних документів.
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7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів  
надати до департаменту контрольно-правової роботи ін-
формацію про усунення порушення ПАТ «Верстат-
універсалмаш» (ідентифікаційний код юридичної  
особи 00222172) з доданням копій відповідних докумен-
тів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Верстат-
універсалмаш» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00222172), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 312

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПАТ «ВО «ЖИТОМИРНЕ-
РУДПРОМ» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення 

ПАТ «ВО «ЖИТОМИРНЕРУДПРОМ» вимог статті 40 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в 
частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річ-
ної інформації, з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПАТ «ВО «ЖИТОМИРНЕРУДПРОМ» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 00292391) (далі – Цінні папери), 
на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «ВО «ЖИТОМИРНЕРУДПРОМ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 00292391) про-
тягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Центральний територіальний департамент 
Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «ВО 
«ЖИТОМИРНЕРУДПРОМ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00292391) з доданням копій відповідних 
документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «ВО «ЖИ-
ТОМИРНЕРУДПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 00292391), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  №313

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «ЖМЕРИНСЬКИЙ 
ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТА-
ЦІЙНИЙ ЗАВОД»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення 

ПрАТ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТА-
ЦІЙНИЙ ЗАВОД» вимог статті 40 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття 
на фондовому ринку регулярної річної інформації, з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПрАТ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТА-
ЦІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00383082) (далі – Цінні папери), на строк до усунення 
порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депо-
зитарним установам, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних па-
перів за виключенням операцій, пов’язаних з спадкуванням, 
правонаступництвом та викупом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПрАТ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ТЮТЮНОВО-
ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00383082) протягом п’яти робочих днів з 
моменту усунення порушення повідомити Центральний 
територіальний департамент Комісії з доданням копій 
відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПрАТ «ЖМЕРИНСЬКИЙ 
ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 00383082) з доданням копій 
відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «ЖМЕ-
РИНСЬКИЙ ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 00383082), Цен-
тральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 314

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПАТ «КОЗАРОВИЦЬКЕ»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення 

ПАТ «КОЗАРОВИЦЬКЕ» вимог статті 40 Закону Украї-
ни «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не-
розкриття на фондовому ринку регулярної річної інфор-
мації, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні 
папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПАТ «КОЗАРОВИЦЬКЕ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00488852) (далі – Цінні папери), на строк 
до усунення порушення.
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2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «КОЗАРОВИЦЬКЕ» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 00488852) протягом п’яти 
робочих днів з моменту усунення порушення повідомити 
Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «КОЗАРОВИЦЬКЕ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 00488852) з до-
данням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «КОЗА-
РОВИЦЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00488852), Центральному територіальному департа-
менту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 315

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПАТ «Вінницяпенобетон» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Вінницяпе-
нобетон» вимог статті 40 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок» в частині нерозкриття на фондо-
вому ринку регулярної річної інформації, з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПАТ «Вінницяпенобетон» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 00901393) (далі – Цінні папери), на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Вінницяпенобетон» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 00901393) протягом п’яти 
робочих днів з моменту усунення порушення повідомити 
Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Вінницяпенобетон» 
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(ідентифікаційний код юридичної особи 00901393) з до-
данням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи за-
безпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Ві-
нницяпенобетон» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 00901393), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії та ПАТ «Національний депозита-
рій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифі-
каційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські 
фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.05.2017  м. Київ  № 316

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «Ямпільске племпід-
приємство» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Украї-
ні», у зв’язку із виявленням Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порушення  
ПрАТ «Ямпільське племпідприємство» вимог статті 40 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної 
річної інформації, з метою захисту інтересів інвесторів 
у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПрАТ «Ямпільське племпідприємство» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 20106491) (далі – Цінні 
папери), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 

депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПрАТ «Ямпільське племпідприєм-
ство» (ідентифікаційний код юридичної особи 
20106491) протягом п’яти робочих днів з моменту усу-
нення порушення повідомити Центральний територі-
альний департамент Комісії з доданням копій відповід-
них документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПрАТ «Ямпільське 
племпідприємство» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 20106491) з доданням копій відповідних докумен-
тів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Ямпіль-
ське племпідприємство» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 20106491), Центральному територіальному 
департаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 317

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «Зернопромсервіс» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПрАТ «Зерно-
промсервіс» вимог статті 40 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття на 
фондовому ринку регулярної річної інформації, з метою 
захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПрАТ «Зернопромсервіс» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 24412434) (далі – Цінні папери), на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПрАТ «Зернопромсервіс» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24412434) протягом п’яти 
робочих днів з моменту усунення порушення повідомити 
Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПрАТ «Зернопромсервіс» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 24412434) з до-
данням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи за-
безпечити відправлення копії цього рішення  
ПрАТ «Зернопромсервіс» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 24412434), Центральному територіаль-
ному департаменту Комісії та ПАТ «Національний де-
позитарій України» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифі-
каційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські 
фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.05.2017  м. Київ  № 318

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «ІСА Прайм Девелоп-
ментс» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», у зв’язку із виявленням Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порушення 
ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» вимог статті 40 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в 
частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної 
річної інформації, з метою захисту інтересів інвесто-
рів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24580485) (далі – Цінні папери), на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
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власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 24580485) 
протягом п’яти робочих днів з моменту усунення по-
рушення повідомити Центральний територіальний 
департамент Комісії з доданням копій відповідних до-
кументів.

7. Центральному територіальному департаменту 
Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
інформацію про усунення порушення ПрАТ «ІСА 
Прайм Девелопментс» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 24580485) з доданням копій відповідних 
документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «ІСА 
Прайм Девелопментс» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24580485), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на Центральний територіальний департамент Ко-
місії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 319

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «Торговий дім «Арт-
бухта» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПрАТ «Торговий 
дім «Артбухта» вимог статті 40 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття на 
фондовому ринку регулярної річної інформації, з метою 
захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПрАТ «Торговий дім «Артбухта» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 30628335) (далі – Цінні папери), на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПрАТ «Торговий дім «Артбухта» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 30628335) протягом 
п’яти робочих днів з моменту усунення порушення пові-
домити Центральний територіальний департамент Комі-
сії з доданням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту 
Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
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інформацію про усунення порушення ПрАТ «Торговий 
дім «Артбухта» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 30628335) з доданням копій відповідних докумен-
тів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Торго-
вий дім «Артбухта» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 30628335), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.05.2017  м. Київ  № 320

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПрАТ «Кримспецсервіс» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», у зв’язку із виявленням Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порушення 
ПрАТ «Кримспецсервіс» вимог статті 40 Закону Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині 
нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної 
інформації, з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПрАТ «Кримспецсервіс» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 30628340) (далі – Цінні папери), на строк 
до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 

депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПрАТ «Кримспецсервіс» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30628340) протягом п’яти 
робочих днів з моменту усунення порушення повідомити 
Південно-Українське територіальне управління Комісії з 
доданням копій відповідних документів.

7. Південно-Українському територіальному управ-
лінню Комісії за результатом аналізу отриманих до-
кументів надати до департаменту контрольно-
правової роботи інформацію про усунення порушення 
ПрАТ «Кримспецсервіс» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 30628340) з доданням копій відповідних 
документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Крим-
спецсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30628340), Південно-Українському територіальному 
управлінню Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Південно-Українське територіальне управління Ко-
місії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 321

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПАТ «Борисфен» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Борисфен» 
вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку 
регулярної річної інформації, з метою захисту інтересів 
інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПАТ «Борисфен» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 36355657) (далі – Цінні папери), на строк до усу-
нення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депо-
зитарним установам, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних па-
перів за виключенням операцій, пов’язаних з спадкуванням, 
правонаступництвом та викупом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та де-
ривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (іден-
тифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації 
«Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 33338204), довести до відома членів відповід-
них асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Борисфен» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 36355657) протягом п’яти робочих 
днів з моменту усунення порушення повідомити Цен-
тральний територіальний департамент Комісії з додан-
ням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Борисфен» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 36355657) з до-
данням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Борис-
фен» (ідентифікаційний код юридичної особи 36355657), 
Центральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити 
про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників рин-
ків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код 
юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвести-
ційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 322

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПАТ «Спецбудмонтаж» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Спецбуд-
монтаж» вимог статті 40 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок» в частині нерозкриття на фондо-
вому ринку регулярної річної інформації, з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітова-
них ПАТ «Спецбудмонтаж» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 36958973) (далі – Цінні папери), на строк 
до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депо-
зитарним установам, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних па-
перів за виключенням операцій, пов’язаних з спадкуванням, 
правонаступництвом та викупом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
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4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Спецбудмонтаж» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 36958973) протягом п’яти ро-
бочих днів з моменту усунення порушення повідомити 
Центральний територіальний департамент Комісії з до-
данням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Спецбудмонтаж» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 36958973) з до-
данням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Спецбуд-
монтаж» (ідентифікаційний код юридичної особи 
36958973), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.05.2017  м. Київ  № 323

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо акцій, емітованих 
ПАТ «Білики» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Білики» 

вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку 
регулярної річної інформації, з метою захисту інтересів 
інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи депо-

зитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітованих ПАТ 
«Білики» (ідентифікаційний код юридичної особи 32191703) 
(далі – Цінні папери), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на 
Цінні папери у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Білики» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 32191703) протягом п’яти робочих днів 
з моменту усунення порушення повідомити Централь-
ний територіальний департамент Комісії з доданням ко-
пій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Білики» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 32191703) з до-
данням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Білики» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 32191703), 
Центральному територіальному департаменту Комісії 
та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасни-
ків ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію 
інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної 
особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).
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10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-

сайті Комісії.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 

на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 16 травня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо врегулювання питання забезпечення обліку прав на цінні папери емітента 
ПАТ «Донрибкомбінат»

прийнято рішення

2. Щодо врегулювання питання забезпечення обліку прав на цінні папери емітента 
ПрАТ «Український науковий центр технічної екології»

прийнято рішення

3. Щодо зупинення внесення змін до системи  депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих  ПАТ «Верстатуніверсалмаш» 

прийнято рішення

4. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «ВО «ЖИТОМИРНЕРУДПРОМ»

прийнято рішення

5. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПрАТ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАВОД»

прийнято рішення

6. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного  обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих  ПАТ «КОЗАРОВИЦЬКЕ»

прийнято рішення

7. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Вінницяпенобетон» 

прийнято рішення

8. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного  обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих  ПрАТ «Ямпільске племпідприємство» 

прийнято рішення

9. Щодо зупинення внесення змін до системи  депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій,емітованих  ПрАТ «Зернопромсервіс» 

прийнято рішення

10. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного  обліку цінних паперів щодо 
акцій, емітованих  ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» 

прийнято рішення

11. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій, емітованих ПрАТ «Торговий дім «Артбухта» 

прийнято рішення

12. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій, емітованих ПрАТ «Кримспецсервіс» 

прийнято рішення

13. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій, емітованих ПАТ «Борисфен» 

прийнято рішення

14. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій, емітованих ПАТ «Спецбудмонтаж» 

прийнято рішення

15. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій, емітованих ПАТ «Білики» 

прийнято рішення

16. Про погодження змін до статуту публічного акціонерного товариства «Національний 
депозитарій України»

прийнято рішення

17. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Тепличний комбінат» прийнято рішення
18. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» прийнято рішення
19. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», 
«K7», «L7» ПрАТ «Трест Житлобуд - 1», що пропонуються для публічного розміщення

прийнято рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку (далі - Комісія) розроблено проект рішення «Про 
затвердження Змін до Порядку погодження кандидатур 
керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під 
час їх перебування на посаді».

Зміни, що уносяться до Порядку погодження кандидатур 
керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час 
їх перебування на посаді, затверджених рішенням Комісії 
від 22.01.2013 № 64, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 14.02.2013 за № 269/22801 (зі змінами) (далі - По-
рядок) уносяться з метою приведення Порядку у відповід-
ність до проекту змін до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817 «Про затвердження 
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих 
видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 01.06.2013 за № 854/23386.

Зокрема зміни включають наступне:
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заявнику надано право подати додаткові відомості та 
документи, що підтверджують відповідність його ділової 
репутації вимогам Порядку;

змінюються вимоги до ділової репутації кандидата на 
посаду керівника фондової біржі (стосовно стажу роботи 
як керівної посадової особи на фондовому ринку, також 
щодо попередньої діяльності (бездіяльності) кандидата 
на фінансовому ринку).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
- http://www.nssmc.gov.ua/.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рі-
шення просимо надсилати поштою за адресами: 

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку:

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (де-
партамент регулювання діяльності торговців цінними па-
перами та фондових бірж), та на електронну адресу: 
olena.nechyporuk@nssmc.gov.ua).

Державній регуляторній службі України: 01011, м. Київ, 
вул. Арсенальна, 9/11.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, стано-
вить один місяць з дати оприлюднення проекту рішення.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р. 
№1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, наданих ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ БАНКОМ «КОНТРАКТ», 
04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 58, код за ЄДРПОУ: 
19361746, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією 
акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних ак-
цій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ 
«КОНТРАКТ» – розпорядження № 211-КФ-З від 15 трав-
ня 2017 року.

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

«17» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку ска-

сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із зміна-
ми), відповідно до документів, наданих головою комісії з 
припинення ПАТ «Поділля», код за ЄДРПОУ: 05502396, 
21100, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, б.16, на ска-
сування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Поділля». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Поділля» від 09 серпня 2010 року №52/02/1/10, 
видане 20 червня 2011 Вінницьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 202-КФ-С-А від 
16 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та 
доповненнями, відповідно до документів, наданих  
ПАТ «Львівське спеціальне науково-реставраційне 
проектно-виробниче управління «Львів-Реставрація», код 
за ЄДРПОУ: 02498049, 79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 
2Б, на скасування реєстрації випуску акцій у зв`язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПАТ «Львівське спеціальне науково-
реставраційне проектно-виробниче управління «Львів-
Реставрація». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Львівське спеціальне науково-реставраційне 
проектно-виробниче управління «Львів-Реставрація» від 
26.07.2011 року №72/13/1/11, видане Львівським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№201-КФ-С-А від 16 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. 
о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 та на підставі пункту 2 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, (зі змінами) та відповідно до доку-
ментів, наданих Головою ліквідаційної комісії  
ПрАТ «Сервіс», адреса: вул. Велика Житомирська,2,  
м. Радомишль, Житомирська область, 12200, код за 
ЄДРПОУ: 13558241, на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
ліквідацією, зупинено обіг акцій ПрАТ «Сервіс» – розпо-
рядження № 213-КФ-З від 17 травня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

«19» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ПАТ «Український 
науково-дослідний інститут технології суднобудування» 
(54030, м. Миколаїв, вул. Артилерійська,19, код за ЄДРПОУ: 
14307914) на зупинення обігу акцій ПАТ «Український 
науково-дослідний інститут технології суднобудуван-
ня» у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПАТ «Український науково-дослідний 
інститут технології суднобудування» – розпорядження  
№ 214-КФ-З від 17 травня 2017 року.

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

«19» травня 2017 року.
17.05.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
*    *    *

Інформація про діяльність 
Центрального територіального департаменту 

НКЦПФР
03.05.2017 по 15.05.2017

За вказаний термін в відділі нагляду за емітентами цінних 
паперів розглянуто пакети документів, на основі яких:

Відповідно до рішення Комісії № 736 проведено замі-
ну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного 
товариства 3 емітентам, а саме:

- ПрАТ «ЕСМА» (код за ЄДРПОУ: 01267886);
- ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (код за 

ЄДРПОУ: 30531566);
- ПрАТ «Київське автотранспортне підприємство «Укр-

продконтракт» (код за ЄДРПОУ: 05415608).
Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітентів, 

професійних учасників ринку цінних паперів та захисту 
прав інвесторів управління контрольно-правової роботи 
Центрального територіального департаменту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 
період з 03.05.2017 року по 15.05.2017 планових та поза-
планових перевірок не проводилось.

За зазначений період проведено 1 нагляд за реєстра-
цією акціонерів на загальних зборах акціонерного това-
риства 

Надійшло 17 письмових звернень, заяв, щодо діяль-
ності емітентів та професійних учасників фондового рин-
ку та листів від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Надано19 відповідей на звернення, заяви, листи за-
явників, які надійшли у зазначений вище період, та на 
скарги, що надійшли раніше. 

Направлено 5 запитів емітентам.
Також винесено 14 постанов про порушення справи 

про правопорушення на ринку цінних паперів.
Направлено 6 викликів для складання протоколу про ад-

міністративне правопорушення на ринку цінних паперів.
За звітний період з 03.05.2017 по 15.05.2017 р. спеціа-

лістами відділу фінансового моніторингу:
1. Триває 7 планових перевірок суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу щодо дотримання вимог зако-
нодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

2. Триває 6 позапланових перевірок суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу щодо дотримання вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

3. Винесено 1 Постанову про порушення справи про 
правопорушення на ринку цінних паперів;

4. Складено 6 Актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів;

5. Розглянуто 10 справ про правопорушення у відно-
шенні суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

За участю відділу супроводження справ про правопо-
рушення на ринку цінних паперів з 03.05.2017 року по 
15.05.2017 року було розглянуто 54 справи про право-
порушення на ринку цінних (накладено штрафних санк-
цій у розмірі 4063000,00 грн.), 10 справ про правопору-
шення у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
або фінансуванню тероризму (8500, 00 грн.).

Було винесено 53 Розпорядження про усунення пору-
шень законодавства про цінні папери та 1 Вимогу стосовно 
усунення порушень законодавства щодо запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом або фінансуванню тероризму.

Складено 172 акта про правопорушення на ринку цін-
них паперів, 6 актів про правопорушення у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

За звітний період від юридичних осіб надійшло 2 пла-
тіжних доручення про сплату штрафних санкцій на суму 
2720, 00 грн.

За звітний період з 03.05.2017 по 15.05.2017 р. спеціа-
лістами відділу звітності та моніторингу управління моні-
торингу та нагляду за емітентами цінних паперів:

- надано 4 відповіді на звернення від юридичних/фі-
зичних осіб;

- прийнято та опрацьовано 46 особливих інформацій 
емітентів цінних паперів;

- прийнято 4 квартальні інформації емітентів цінних 
паперів;

- прийнято 316 річних інформацій емітентів цінних па-
перів.

- cкладено 22 акти про правопорушення на ринку цін-
них паперів.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АР-
СЕНАЛ» (далі – Товариство), що знаходиться за адресою 65009, м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, будинок 25, повідомляє про виникнення особливої 
інформації емітента:

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Організаційно правова форма 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

2. Код за ЄДРПОУ 33946038
3. Місцезнаходження 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 

буд. 25
4. Міжміський код та телефон, 
факс

(0482) 33 00 41

5. Електронна поштова адреса ic.arsenal@ukr.net, office@icarsenal.od.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

http://icarsenal.od.ua

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

ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.05.2017 р. обрано Член 

Правлін-
ня

Афанасьєва 
Маргарита 
Павлівна

- 0,000

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 15.05.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 2017/05-15/2 
засідання Наглядової Ради від 15.05.2017 р.
Посадова особа Афанасьєва Маргарита Павлівна (не надала згоду на 
розкриття паспортних даних).
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Особа обрана членом Правління з 16.05.2017 р.
Непогашеної судимості за корисливі злочини та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: адвокат - Адвокат-
ське об’єднання «Адвокатська компанія «Оптіма».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.05.2017 р. звільнено Голо-

вний 
бухгал-

тер

Лушня 
Вікторія 

Вікторівна

- 0,000

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою 15.05.2017 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 2017/05-
15/2 засідання Наглядової Ради від 15.05.2017 р.
Посадова особа Лушня Вікторія Вікторівна (не надала згоду на розкриття 
паспортних даних).
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Займала посаду Головний бухгалтер, звільнено 15.05.2017 р. за угодою 
сторін.
Непогашеної судимості за корисливі злочини та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.05.2015 р. по 
15.05.2017 р.

Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані фізичної 

особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 
орган, 
який 

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.05.2017 р. призна-

чено
Голо-
вний 

бухгал-
тер

Лушня 
Вікторія 

Вікторівна

- 0,000

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою 15.05.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 2017/05-
15/2 засідання Наглядової Ради від 15.05.2017 р.
Посадова особа Лушня Вікторія Вікторівна (не надала згоду на розкриття 
паспортних даних).
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Особу призначено Головним бухгалтером з 16.05.2017 р. за сумісни-
цтвом.
Непогашеної судимості за корисливі злочини та посадові злочини не має.
Строк, на який обрано особу: необмежено.
Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: Головний 
бухгалтер - ДП «Мир Авто», Головний бухгалтер - БФ «Милосердя 
Віктор», Головний бухгалтер - ПрАТ «СК «Арсенал». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Дата 
вчинення дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні 
дані фізичної 

особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 
орган, 
який 

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.05.2017 р. обрано Член 

Правлін-
ня

Лебідь 
Лариса 

Сергіївна

- 0,000

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 
15.05.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі 
Протоколу № 2017/05-15/2 засідання Наглядової Ради 
від 15.05.2017 р.
Посадова особа Лебідь Лариса Сергіївна (не надала згоду на розкриття 
паспортних даних).
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Особу обрано членом Правління з 16.05.2017 р.
Непогашеної судимості за корисливі злочини та посадові злочини не має.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: Провідний 
економіст відділу підтримки роботи відділень Південної регіональної 
дирекції - ПАТ «ФІНБАНК», Начальник Одеського відділення ПАТ 
«МАРФІНБАНК № 31 - ПАТ «МАРФІНБАНК», фахівець з фінансового 
моніторингу - ПрАТ «СК «Арсенал».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій.

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

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

Голова Правління 
ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»  Ланська О.В.  15.05.2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ»

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

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

"Страхова компанiя "АРКАДА-
ГАРАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ 19022263
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця Городецько-

го, 11-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-72-20 (044)277-72-20
5. Електронна поштова адреса arcada@arcada-garant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.arcada-garant.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017р. 

протокол №42. Припинено повноваження Голови наглядової ради Шепо-
тин Марини Вiкторiвни. 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 16.05.2017р.

Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017р. 
протокол №42, рiшення Наглядової ради вiд 16.05.2017р. протокол № 67. 
Обрано Головою наглядової ради Онопрiєнко Марiю Володимирiвну. Осо-
ба 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 при-
значення - 3роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi 
посади:ПП «Ексiм-Пласт» -менеджер з адмiнiстративної дiяльностi (за 
сумiсництвом) з 25.04.2017р.ТОВ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР» -бухгалтер, 
основне мiсце роботи. ТДВ СЦЗ «Промiнь» - касир-бухгалтер.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017р. про-

токол №42. Подовження термiну повноважень члена наглядової ради По-
вшедної Валентини Анатолiївни. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Акцiями не володiє. Представник акцiонера ТОВ «IНВЕСТ 
СIСТЕМЗ» ( акцiонер ТОВ «IНВЕСТ СIСТЕМЗ» (володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента -4,9975%). Строк призначення - 3роки. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала наступнi посади: директор ТОВ «IНВЕСТ СIСТЕМЗ» ; 
провiдний iнженер ТОВ «БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ»; провiдний 
iнженер з кошторисiв ТОВ «НОВI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ».Особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017р. 
протокол №42. Подовження термiну повноважень члена наглядової ради 
Баранчук Людмили Павлiвни. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Акцiями не володiє. Представник акцiонера ТОВ «ОБУХIВ-
РЕКОНСТРУКЦIЯ» ( акцiонер ТОВ «ОБУХIВ-РЕКОНСТРУКЦIЯ» володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента -9,997083%). Строк призначення 
- 3роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: директор 
ТОВ «ОБУХIВ-РЕКОНСТРУКЦIЯ» ; провiдний iнженер ТОВ «БУДIВНИЦТВО 
ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ».Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017р. 
протокол №42. Достроково припинено повноваження Голови ревiзiйної 
комiсiї Ткаченко Свiтлани Володимирiвни. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Акцiями не володiє. Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi з 
10.12.2015р. по 16.05.2017р.

Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017р. 
протокол №42. Обрано на посаду Ревiзора Сверток Наталiю Миколаївну. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями не 
володiє. Представник акцiонера ТОВ «БОРИСПIЛЬ-IНВЕСТ-
ПЕРСПЕКТИВИ» ( акцiонер ТОВ «БОРИСПIЛЬ-IНВЕСТ-ПЕРСПЕКТИВИ» 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента -9,9975%). Строк призна-
чення - 3роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 
директор ТОВ «БОРИСПIЛЬ-IНВЕСТ-ПЕРСПЕКТИВИ» ; iнженер ТОВ 
«БУДЕВОЛЮЦIЯ», iнженер ТОВ «БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ». 
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. 16.05.2017
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ОБ’ЄДНАНА ГIРНИЧО-
ХIМIЧНА КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 36716128
3. Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Сурiкова, 

будинок 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)237-12-49 (044)237-12-49

5. Електронна поштова 
адреса

i.panchuk@umcc.com.ua

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

http://umcc.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату 
дивідендів

II. Текст повідомлення
№ з/п Дата 

вчинення дії
Розмір дивідендів, 

що підлягають 
виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 13.05.2017 338849000 13.05.2017 

- 30.06.2017
безпосередньо 

акціонерам
Зміст інформації:
13 травня 2017 року отримано наказ Мiнiстерства економiчного 
розвитку i торгiвлi України №642 вiд 28.04.2017 «Про рiшення щодо 
затвердження рiчного звiту та розподiлу чистого прибутку за 2016 рiк 
публiчного акцiонерного товариства "Об'єднана гiрничо-хiмiчна 
компанiя", вiдповiдно до якого акцiонер прийняв рiшення затвердити 
розподiл чистого прибутку публiчного акцiонерного товариства 
"Об'єднана гiрничо-хiмiчна компанiя" за 2016 рiк та спрямувати  
50 вiдсоткiв чистого прибутку в розмiрi 338 849 000 гривень на виплату 
дивiдендiв. Виплату дивiдендiв провести згiдно з вимогами чинного 
законодавства не пiзнiше 30 червня 2017 року.

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 Гладушко Олександр Володимирович
В.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.05.2017
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05472092
3. Місцезнаходження емітента: 03134, м. Київ, вул. Миру, 19
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 284-00-84, 284-00-82,  

284-00-83, 284-00-85
5. Електронна поштова адреса емітента: n.ishchenko@mhp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05472092.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
2. Текст повідомлення

Згідно рішення загальних зборів акціонернів (Протокол від 25.04.2017 р.) 
змінено тип товариства з Публічного акціонерного товариства «РЕАЛІЗА-
ЦІЙНА БАЗА» на Приватне акціонерне товариство «РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА». 
15.05.2017 року проведено державну реєстрацію відповідних змін до відо-
мостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

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

Голова правління Крилов Володимир Васильович, 15.05.2017
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ЕМІТЕНТА

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНГ I 
БОНСОМЕР"

2. Код за ЄДРПОУ 30109727
3. Місцезнаходження 03186, м. Київ, 

вул. Антонова, 5, н/п в лiт. Б 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 461-92-64 (044) 492-79-90 
5. Електронна поштова адреса Victoria.Harchenko@bangbonsomer.

com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://id2547.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
16.05.2017 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства 

«Банг і Бонсомер» були прийняті рішення про зміну складу посадових 
осіб: 

- прийнято рішення про припинення з 29.05.2017 р. повноважень по-
садової особи – Директор Екстранд Томмi Хенрiк (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє. Обіймав дану посаду з 21.01.2014 р. Непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

- прийнято рішення про обрання з 30.05.2017 р. посадової особи – Ди-
ректор Сеппо Сергей Хюння (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – заступник 
фінансового директору Bang& Bonsomer Ab с 01.03.2011 р.; фінансовий 
директор Bang& Bonsomer Ab c 13.06.2013 р. по сьогодняшній момент, ди-
ректор ПрАТ «Банг і Бонсомер» в період з 29.03.2012 р. по 20.01.2014 р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Особу 
призначено на невизначений термін.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Головний бухгалтер Харченко Вiкторiя Володимирiвна.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»

2. Код за ЄДРПОУ 04012000
3. Місцезнаходження м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, 03061
4. Міжміський код, телефон та факс 0444553119
5. Електронна поштова адреса div@fintime.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://04012000.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
16.05.2017 р. відбулася державна реєстрація змін відомостей про 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН», що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з 
публічного на приватне, зміна найменування та реєстрація нової ре-
дакції статуту.

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

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН».

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

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

Генеральний директор Кобилiнський Л.Е. підпис, м. п. 16.05.2017 р.

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укрсоцбанк» (далi - Банк), 

що вiдбулися 25 квiтня 2017 року (протокол №2 вiд 25.04.2017 р.), прийнято 
рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi 
Банку в 2016 році за привiлейованими акцiями в розмiрi 5 (п’ять) вiдсоткiв вiд 
номiнальної вартостi кожної привiлейованої акцiї, що вiдповiдає 0,005 грн. на 
кожну привiлейовану акцiю (на загальну суму 25,1 тис. грн.).

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Банку (протокол № 28 вiд 
16.05.2017):

- дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв - 25.01.2017; 

- строк виплати дивiдендiв - з 31.05.2017 по 30.06.2017;
- спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему;
- порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi. 
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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРО РЕСУРС»

2. Код за ЄДРПОУ: 30278951
3. Місцезнаходження: 03115, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 

121В
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443934073 0443934073
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПрАТ «Агро Ресурс» 
№ 47к вiд 15.05.2017 року, прийнято рiшення звiльнити вiд тимчасо-
вого виконання обов'язкiв головного бухгалтера Iльченко-Клушину 
Олену Миколаївну з 15.05.2017р. Акцiями Товариства не володiє. 
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. На посадi Головного бухгалтера перебува-
ла з 05.05.2017 р.

Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПрАТ «Агро Ресурс»  
№ 47к вiд 15.05.2017 року, прийнято рiшення призначити Цариценко Iрину 
Анатолiївну головним бухгалтером з 16.05.2017р. Строк, на який призна-
чено (обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. 
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Цариценко I.А. останнi 5-ть рокiв займала рiзнi посади 
на ПрАТ «Агро Ресурс».

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

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

Генеральний директор СIТКОВСЬКИЙ ВIКТОР СЕМЕНОВИЧ, 
15.05.2017 р.



№92, 18 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

17

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ 

ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗ-
МУ ТА ЕКСКУРСIЯХ 
"ПОЛТАВАТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02607835

3. Місцезнаходження емітента 36022 м. Полтава вул. Миру, 
будинок 12

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

poltavtyrist@ft.net.ua

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

www.poltavatourist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) припинено повноваження 16.05.2017 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 
16.05.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 16.05.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 16.05.2017р.), термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Президент 
ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера Приват-
ного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Вернигора Леонiд 
Михайлович (паспорт: серiя КН номер 615376 виданий Октябрським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, 10.04.1998) припинено повно-
важення 16.05.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення 
№Р-30-10 вiд 16.05.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0024% (5 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Вернигора Леонiд Михайлович 
(паспорт: серiя КН номер 615376 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 10.04.1998) обрано на посаду 16.05.2017р. 
загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 16.05.2017р.), 
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0024% (5 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Полтавської 
обласної ради профспiлок. 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Украї-
ни у м. Києвi, 08.11.2001) припинено повноваження 16.05.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 16.05.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 16.05.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 16.05.2017р.), термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФ-
ТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Первак Микола Михайлович 
(паспорт: серiя КН номер 182376 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 28.04.1998) припинено повноваження 
16.05.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення 
№Р-30-10 вiд 16.05.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 26.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Первак Микола Михайлович 
(паспорт: серiя КН номер 182376 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 28.04.1998) обрано на посаду 16.05.2017р. 
загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 16.05.2017р.), 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Полтавського обкому 
профспiлки працiвникiв автотранспорту та шляхового господарства Украї-
ни. Посадова особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного 
товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Наглядової ради Кравчук Микола Васильович 
(паспорт: серiя СО номер 381185 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України 
в мiстi Києвi, 16.03.2000) припинено повноваження 16.05.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 16.05.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 26.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович 
(паспорт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 16.05.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 16.05.2017р.), термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: заступник Голови правлiння ЗАТ «Волиньтурист», на-
чальник вiддiлу з майнових питань ПрАТ «Укрпрофтур», заступник 
керiвника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав 
ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, начальник вiддiлу внутрiшнього 
аудиту ПрАТ «Укрпрофур», Вiце-Президент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова 
особа є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Северин Антонiна Iванiвна 
(паспорт: серiя КН номер 213152 виданий Полтавським РВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 26.09.1996) припинено повноваження 16.05.2017р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-13 вiд 
16.05.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0029% (6 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 16.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Северин Антонiна Iванiвна (пас-
порт: серiя КН номер 213152 виданий Полтавським РВ УМВС України в 
Полтавськiй областi, 26.09.1996) обрано на посаду 16.05.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-14 вiд 16.05.2017р.), термiном на  
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0029% (6 шт.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер пансiонату 
«Кротенкiвський» - фiлiї ПрАТ «Полтаватурист». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Морозова Нiна Володимирiвна 
(паспорт: серiя КО номер 368636 виданий Крюковським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 30.04.2002) припинено повноваження 
16.05.2017р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення 
№Р-30-13 вiд 16.05.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 16.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Волошина Наталiя Iванiвна 
(паспорт: серiя КН номер 345426 виданий Ленiнським РВ ПМУ УМВС Укра-
їни в Полтавськiй областi, 18.02.1997) обрано на посаду 16.05.2017р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-14 вiд 16.05.2017р.), 
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0009% (2 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступник директо-
ра туркомплексу «Турист» - фiлiї ПрАТ «Полтаватурист». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Аввакумов Володимир Борисо-
вич припинено повноваження 16.05.2017р. на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-13 вiд 16.05.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Аввакумов Володимир Борисо-
вич обрано на посаду 16.05.2017р. загальними зборами акцiонерiв 
(Рiшення №Р-30-14 вiд 16.05.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Го-
лова Полтавської обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв будiвництва 
та промисловостi будiвельних матерiалiв.

Голова правлiння ____________ Романець Вiталiй Костянтинович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"БЕТОНМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105, Донецька обл., м.Слов`янськ, 

вул.Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0626) 63-55-15 (06262) 3-8371

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

http://betonmash.com/
download?language=uk

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

II. Текст повідомлення
16.05.2017 року Наглядова рада приватного акцiонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 2) про надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв (далi – правочини):

1. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на 
суму 1002960,00 грн. згiдно проекту специфiкацiї № 2, до договору  
№ 20/2017/407-18/14-11362 вiд 15.02.2017 р., та збiльшення суми до-
говору до 17375760,00 грн. у порядку та на умовах, передбачених до-
говором, та специфiкацiєю. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, скла-
дає 17 376 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 81 307 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) 21,37 %. Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного правочину не передбаченi законодавством, 
вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», вiдсутнi.

2. Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на 
суму 355 800,00 грн. згiдно проекту специфiкацiї № 19 до договору  
№ 088М-128-207/14-10337 вiд 13.11.2015 р., та збiльшення суми договору 
до 12806264,04 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 12806 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 81307 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 15,75 %. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», вiдсутнi.

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 Флерко Максим Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

(код ЄДРПОУ: 21512862, місцезнаходження: 01135, м.Київ, пр.Пе-
ремоги, 18) повідомляє, про проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 22.06.2017 року о 11.00 год. у примі-
щенні за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 136 (четвертий 
поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 
10.00 до 10.45 за місцем та в день проведення зборів. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
16.06.2017 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проєк-

том порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження передавального акту.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 

проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 в офісі за адресою: 
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 136 (четвертий поверх, офіс-менеджер), 
а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. 
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
визначений Директор товариства Лисенко В.С. Пропозиції щодо По-
рядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактично-
го місцезнаходження Товариства (четвертий поверх, офіс-менеджер). 
Телефон: 044 4092245. Адреса власного веб-сайту, на якому розмі-
щено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного: http://21512862.infosite.com.ua

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим пред-
ставникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Упо-
вноважений представник також повинен мати довіреність (або інший 
документ), що посвідчує його повноваження.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 32310874
3. Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8, пiд'їзд 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445904466 0445900770

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

www.aegon.ua

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

II. Текст повідомлення
16 травня 2017 року Наглядовою Радою Товариства було прийняте 

рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: звiльнити з 
посади Голови Правлiння Власенка Андрiя Леонiдовича за угодою сторiн. 
24 травня 2017 року встановлено останнiм днем перебування на посадi. 
Розмiр частки в статутному капiталi товариства (розмiр пакета акцiй): 
0,00%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Строк перебування на посадi 5 мiсяцiв. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб: змiни у складi посадових осiб 
вiдбуваються у зв'язку iз припиненням Товариства. Функцiї Правлiння ви-
конуватиме Комiсiя з припинення Товариства, яка обрана позачерговими 
Загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.02.2017 (Протокол загаль-
них зборiв акцiонерiв №48 вiд10.02.2017). На вказану посаду замiсть за-
значеної особи не призначено (не обрано) жодної iншої особи.

16 травня 2017 року Наглядовою Радою Товариства було прийняте 
рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: звiльнити з 
посади Члена Правлiння Панфiлову Ганну Владиславiвну за угодою 
сторiн. 24 травня 2017 року встановлено останнiм днем перебування на 
посадi. Розмiр частки в статутному капiталi товариства (розмiр пакета 
акцiй): 0,00%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Строк перебування на посадi 5 мiсяцiв. Згоди фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Пiдстава рiшення та обґрунтуван-
ня змiн у персональному складi посадових осiб: змiни у складi посадових 
осiб вiдбуваються у зв'язку iз припиненням Товариства. Функцiї Правлiння 
виконуватиме Комiсiя з припинення Товариства, яка обрана позачергови-
ми Загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.02.2017 (Протокол за-
гальних зборiв акцiонерiв №48 вiд10.02.2017). На вказану посаду замiсть 
зазначеної особи не призначено (не обрано) жодної iншої особи.

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 Власенко Андрiй Леонiдович
Голова комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДТЕК 
ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"

2. Код за ЄДРПОУ 00176549
3. Місцезнаходження 85043, мiсто Добропiлля, мiсто 

Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, 
будинок 1А

4. Міжміський код, телефон та факс +380627762203 +380627762203
5. Електронна поштова адреса KolodaGE@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.dtek.com/investors_and_
partners/asset/oktyabrskaya/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
03.04.2017 року Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» на 

пiдставi п. 16.11.1 (1) Статуту Товариства, прийняла рiшення про обрання 
Кiтама Костянтина Фридольфовича Генеральним директором ПАТ «ДТЕК 
ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з 05.04.2017 року на строк 3 (три) роки.

Кiтам Костянтин Фридольфович, паспорт ВЕ № 812571, виданий 
Добропiльський МРВ УМВС України у Донецькiй областi 17.05.2002 року; 
пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:

05.04.2011-04.04.2017 - Генеральний Директор ПАТ «ДТЕК ОКТЯБР-
СЬКА ЦЗФ».

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 Кiтам Костянтин Фридольфович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00375160
3. Місцезнаходження: 42350 Сумська область, Сумський район, село 

Бездрик, вулиця Зарічна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, 700-494
5. Електронна поштова адреса: olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 16.05.2017.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: Наглядова рада ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗА-
ВОД ПРОДТОВАРІВ».

Предмет правочину: постачання насіння соняшника.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства та складає: 15 330 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: станом на 31.12.2016 складає 121 796 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 12,59%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, 
що не передбачені законодавством, статутом ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ» не визначені. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Директор Манжелей Ю.Р. 16.05.2017

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIРНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБIНАТ ПО 
ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05533112
3. Місцезнаходження емітента 25006 м. Кiровоград вул. Мурманська, 37
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 55-77-80  

0522 55-36-83
5. Електронна поштова адреса емітента kd_prod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kirovogradprodtovary.
emitents.net.ua/ua/

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

2. Текст повідомлення
Член правлiння Савенко Iгор Вiкторович (паспорт: серiя ЕВ номер 

250922 виданий ленiнським РС у м. Кiровоградi УДМС України в 
Кiровоградськiй областi 16.10.2012) призначено 16.05.2017 р. (дата 
вчинення дiї 16.05.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу Обирається до складу членiв правлiння термiном на 
5  рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - працю-
вав директором ТОВ «Промагролiзинг плюс». Рiшення прийнято Про-
токолом Наглядової ради ПАТ «Кiровоградський к/т продтоварiв» № 7 
вiд 16.05.2017 р.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Бондарь Анатолiй Миколайович

М.П.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
"КРАСНОЛУЦЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 32163608
3. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 "З"
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 596-01-03 (044) 596-01-03
5. Електронна поштова адреса: grekova.a@efi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою 15 травня 2017 р. прийнято рiшення (Протокол 

№  2 вiд 15.05.2017 р.)про звiльнення Генерального директора Сафонова 
Дмитра Олексiйовича (паспорт: серiя ЕК 715909, виданий Артемiвським 
РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 04.01.1998р.) за згодою строiн 
з 15.05.2017р. на пiдставi поданої заяви. На посадi перебував 2 роки 
1 мiс.25 днiв. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,0%. Не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

Наглядовою радою 15 травня 2017 р. прийнято рiшення (Протокол № 2 вiд 
15.05.2017р.) про обрання на посаду Генерального директора Бєлозьорова 
Iгора Вiкторовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надала) на строк з 16 травня 2017 р. по 31 грудня 2017р. на пiдставi поданої 
ним заяви. Протягом останнiх п'яти рокiв Бєлозьоров I.В. обiймав посади мас-
тера дiльницi 1-ї групи на дiльницi iнспектора по контролю за технiчним утри-
манням будинкiв. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,0%. Не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

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

2. Найменування посади Сафонов Дмитро Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.05.2017
(дата)
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130872
3. Місцезнаходження 69006, м. Запорiжжя, вул. Добролю-

бова, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(+38061)228-83-59 (+38061)228-83-59

5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://dniproenergo.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

II. Текст повідомлення
15.05.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(Протокол б/н вiд 15.05.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткової угоди до 
Договору № 10-310714 вiд 31 липня 2014 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження 
вул. Льва Толстого 57, м. Київ, Україна, 01032, код за ЄДРПОУ 36511938) 
на суму 274 040 000 гривень з урахуванням ПДВ. 

Ознака заiнтересованостi: Товариство та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи 
– кiнцевого бенефiцiарного власника.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину: 228 366,67 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 45 673,33 тис. грн., 
всього з ПДВ 274 040 тис. грн.).

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності: 19 856 839 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів: 1,150%

Iншi iстотнi умови правочину: строк дiї – до 31 грудня 2017 року.
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 Венцель I.Е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.05.2017

(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів»
2. Код за ЄДРПОУ: 04012365
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, вул.Червонопрапорна,34
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)525-92-30,525-90-56, 

+38(044)525-92-30,525-90-56
5. Електронна поштова адреса: patkkbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012365.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення засідання наглядової ради № 4 від 15.05.2017р. 

обрано:
- головою Наглядової ради Сівецького Сергія Володимировича (згоди на 

розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у статутному 

капіталі - 1,371428%. Строк, на який призначено посадову особу - 1 рік.
Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї діяльності - 

економіст, начальник відділу збуту, начальник ОМТС, виконавчий директор 
по маркетингу, голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

На підставі рішення засідання наглядової ради № 4 від 15.05.2017р. 
обрано:

заступником голови наглядової ради Тоцького Віктора Андрійовича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє у ста-
тутному капіталі - 8,590277%. Строк, на який призначено посадову особу - 
1 рік. Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї 
діяльності - учень токаря, начальник відділу постачання, заступник дирек-
тора, начальник відділу збуту, начальник фінансово-збутового центра, ди-
ректор, заступник голови правління,заступник генерального директора, 
заступник голови наглядової ради.Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові 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. Генеральний директор  Севастян Г.О.
16.05.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м. Київ, Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс(044) 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «КАТП «Укрпрод-

контракт» (протокол № 15-05/2017 від 15.05.2017) припинено повноважен-
ня Заступника Голови Правління Товариства Домарацького Валентина Бог-
дановича (паспорт серії СН № 896824, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС 
України в м. Києвi 11.09.1998 р.) з 15.05.2017 р., якій перебував на обраній 
посаді три роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Останні п'ять 
років працює в ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт» на посаді Начальник СТО. 

На підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 15-05/2017 від 15.05.2017) припинено повноважен-
ня Члена Правління Товариства Ржанова Олексія Михайловича (паспорт 
серії СН №24832, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 
16.07.1998) з 15.05.2017 р., якій перебував на обраній посаді три роки. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Представник акціонера Товари-
ства, юридичної особи - ТОВ «Ілта». Останні п'ять років працює в Товари-
стві з обмеженою відповідальністю «Ілта» на посаді Фінансовий директор. 

На підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 15-05/2017 від 15.05.2017) обрано на посаду За-
ступника Голови Правління Товариства Домарацького Валентина Богда-
новича (паспорт серії СН № 896824, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС 
України в м. Києвi 11.09.1998 р.). Дата набуття повноважень з 16.05.2017  р., 
строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Останні п'ять 
років працює в ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт» на посаді Начальник 
СТО. 

На підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 15-05/2017 від 15.05.2017) обрано на посаду Члена 
Правління Товариства Ржанова Олексія Михайловича (паспорт серії СН 
№24832, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.07.1998). 
Дата набуття повноважень з 16.05.2017 р., строком на 3 роки. Часткою в 
статутному капіталі не володіє. Представник акціонера Товариства, юри-
дичної особи - ТОВ «Ілта». Останні п'ять років працює в Товаристві з об-
меженою відповідальністю «Ілта» на посаді Фінансовий директор. 

Посадові особи непогашенихї судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають.

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

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

Голова правління  Шрамко Ігор Леонідович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БЕЛЬ 
ШОСТКА УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 00447103
3. Місцезнаходження 41100, Шостка, Паризької Комуни 

(Родини Кривоносів), 27А
4. Міжміський код, телефон та факс (05449) 42 837 (05449) 42 849
5. Електронна поштова адреса ymilenko@groupe-bel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bel-ukraine.com/ua/
finance2017

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість

II. Текст повідомлення
17.05.2017р. Наглядовою радою ПАТ «Бель Шостка Україна» при-

йнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення 
якого є заінтересованість (Протокол № 148 від 17.05.2017р.) 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину: 1 200 000 доларів США в еквіваленті 31 720 тис. грн., 
курс НБУ станом на 17.05.2017р. – 26,433401 грн.

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2016: 337 595 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-

штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 9,4 %. 

Істотні умови правочину:
Предмет правочину: купівля-продаж сиру твердого сичужного «Гау-

да» для плавки, код УКТЗЕД 0406909990 з масовою часткою жиру в сухій 
речовині 50% українського походження. 

Повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та 
ідентифікаційний код торговельного, судового або банківського реє-
стру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт госпо-
дарської діяльності, - для юридичних осіб – нерезидентів, особи, 
заінтересованої у вчинені акціонерним товариством правочину: 
БЕЛЬ ЄГИПЕТ (BEL EGYPT EXPANSION FOR CHEESE PRODUCTION 
SAE), місцезнаходження 10TH OF RAMADAN CITY-B2-G23, 10 EL NILE 
STREET, ARAB REPUBLIC JF EGYPT, код реєстру за № 4742.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні правочину та 
ознаки заінтересованості: відповідно до частини 2 статтi 71 Закону України 
«Про акціонерні товариства», БЕЛЬ ЄГИПЕТ (BEL EGYPT EXPANSION FOR 
CHEESE PRODUCTION SAE) є афілійованою особою акціонера Товариства.

Інші істотні умови правочину: Ціна за одиницю виміру 3 728.94 USD 
за 1 тонну. Контракт набуває чинності з моменту його підписання Сторо-
нами та діє до 31 грудня 2017р.

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 П’єр, Ніколя Берніго
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-
СЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00380267
3. Місцезнаходження 73000, Херсон, Червоностудентська, 

буд.30
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 49-41-72 (0552) 49-41-72
5. Електронна поштова адреса head_office@hleb.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.hleb.kherson.ua у роздiлi 
для акцiонерiв

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
17.05.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» 

було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена 
правлiння Стеця Сергiя Миколайовича паспорт серiї МО 687370 виданий 
Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi у зв'язку iз поданою 
заявою про припинення повноважень члена правлiння за власним бажанням. 
Рiшення про дострокове припинення повноважень члена правлiння Сте-
ця  С.М. за власним бажанням офорлене протоколом Наглядової ради б/н вiд 
17.05.2017 року.

Член правлiння Стець С.М. був обраний до складу правлiнння на 
пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», 
оформлених протоколом б/н вiд 09.03.2016 року строком на три роки. 
Стець С.М. обiймав посаду члена правлiння бiля року. Стець С.М. акцiями 
ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» не володiє. Стець С.М. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Необхiднiсть змiни у персональному складi правлiння Товариства не обу-
мовлена вимогами ЗУ «Про акцiонернi товариства» та Статутом Товариства. 

17.05.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» 
було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена 
правлiння Матчука Миколи Миколайовича паспорт серiї МО 239950 вида-
ний Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi у зв'язку iз 
поданою заявою про припинення повноважень члена правлiння за влас-
ним бажанням. Рiшення про дострокове припинення повноважень члена 
правлiння Матчука М.М. за власним бажанням офорлене протоколом На-
глядової ради б/н вiд 17.05.2017 року.

Член правлiння Матчук М.М. був обраний до складу правлiнння на 
пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», 
оформлених протоколом б/н вiд 09.03.2016 року строком на три роки. Мат-
чук М.М. обiймав посаду члена правлiння бiля року. Матчук М.М. акцiями 
ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» не володiє. Матчук М.М. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Необхiднiсть змiни у персональному складi правлiння Товариства не обу-
мовлена вимогами ЗУ «Про акцiонернi товариства» та Статутом Товариства.

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

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

2. Найменування посади Дуров Сергiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛОДООВОЧ»

(код ЄДРПОУ 05528409, місцезнаходження: 03073, м. Київ, провулок 
Балтійський, 20) повідомляє, про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 22 червня 2017 року о 10.00 год. у 
кабінеті Голови Лiквiдацiйної комісії за адресою: м. Київ, провулок 
Балтійський, 20. Реєстрація акціонерів та їх представників проводить-
ся з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з проєктом порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, за-

твердження регламенту зборів.
3. Про зміна типу та найменування з ПАТ «ПЛОДООВОЧ» на 

ПрАТ  «ПЛОДООВОЧ». 
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції, затвердження внутрішніх положень 

5. Про зміну відомостей в ЄДР щодо особи,  яка має право вчиняти дії 
від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати догово-
ри тощо.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 16 червня 2017 року. Акціонери можуть ознайомиться з мате-
ріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 
за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20 (бухгалтерія), а в день про-
ведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова 
Лiквiдацiйної комiсiї. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів 
приймаються у кабінеті бухгалтерії за адресою фактичного місцезнахо-
дження Товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
05528409.infosite.com.ua

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представни-
кам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений 
представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що по-
свідчує його повноваження.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №92, 18 травня 2017 р. 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ»

Наглядова рада ПрАТ «Горлиця» повідомляє про скликання річних за-
гальних зборів акціонерів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне 
акціонерне товариство «Авіакомпанія «Горлиця», 02160, Україна, м. Київ, 
проспект Возз’єднання, 15. 

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: збори відбудуть-
ся 20 червня 2017 року, початок об 11 годині за адресою: 02154, Україна, 
м.  Київ, Русанівська набережна, 16, офіс № 2. 

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: реєстрація відбудеться з 10-15 до 10-45 у день та за міс-
цем проведення зборів. 

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: перелік акціонерів складається станом на 24 годину 
14  червня 2017 року. 

5) Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на го-
лосування):

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту робо-

ти загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту виконавчого органу. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії 
Товариства. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2016 році. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписан-
ня Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої 
особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо 
його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення 
третім особам виконання цих дій. 

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-
ства: «Про Правління Товариства», «Про Наглядову раду Товариства». 

11. Про скасування дії внутрішніх положень Товариства: «Про Ревізійну 
комісію Товариства». 

12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради То-
вариства. 

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. 

15. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства. 

6) Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо пи-
тань порядку денного зборів: 

З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та 
за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідо-
млень про проведення зборів по 19 червня 2017 року у робочі дні в час з 
10-00 по 17-00 за адресою: 02154, Україна, м. Київ, Русанівська набереж-
на, 16, офіс № 2, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. 

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голо-
ва Правління Воронін Сергій Вікторович. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
30369224.infosite.com.ua. 

Для участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акці-
онера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах 
для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до 
чинного законодавства. Телефон для довідок: (+38-044) 295-40-32.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний
2016 р.

попередній
2015 р.

Усього активів 13 776,0 14 669,7
Основні засоби 12 981,5 13 915,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4,1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 436,2 480,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 318,6 219,9
Нерозподілений прибуток (збиток) (26 267,6) (25 377,7)
Власний капітал 13 582,6 14 472,5
Статутний капітал 26 400,8 26 400,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 183,4 197,2
Чистий прибуток (збиток) (889,9) (985,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 400 752 26 400 752
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

7 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕХБУД-
СЕРВІС» (код ЄДРПОУ – 01273355, місцезнаходження: 33024, м. Рівне, 
вул.  Соборна, б. 370-Б) Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ 
«Мехбудсервіс» відбудуться 19 червня 2017 року о 11год.00хв. за адресою 
м.  Рівне, вул. Соборна, б. 370-Б, актовий зал. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 червня 2017р. 
Проект порядку денного та проекти рішень по питаннях:1. Про обрання членів 
лічильної комісії. 2.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. 
Затвердження процедури та регламенту проведення загальних зборів. 3. Про 
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4.
Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 5.Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 6.Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за 
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду . 7.Затвердження річної фінансової 
звітності та балансу Товариства за 2016 рік. 8.Порядок розподілу прибутку 
(покриття збитків) Товариства. 9.Про прийняття рішення про зміну типу 
Товариства.10.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новій редакції. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення 
його у новій редакції. 11.Про затвердження внутрішніх положень ПрАТ 
«Мехбудсервіс». 12.Про прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. 13.Про прийняття рішення про припинення 
повноважень Ревізійної комісії Товариства. 14.Про прийняття рішення про 
обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Мехбудсервіс». 15.Про затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради ПрАТ «Мехбудсервіс», обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 16.Про 
прийняття рішення про обрання Ревізора ПрАТ «Мехбудсервіс». Реєстрація 

учасників зборів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 
10:45. Для участі у зборах необхідно мати з собою паспорт, або документ, що 
посвідчує особу, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи 
акціонерів. З матеріалами зборів, необхідними для прийняття рішень, можна 
ознайомитись у робочі дні з 11:00 до 16:00 за адресою місцезнаходження 
товариства в кабінеті директора, а в день проведення зборів – у місці їх 
проведення.. Адреса веб-сайту, на якому можна ознайомитись з документами 
щодо порядку денного та проектами рішень: 01273355.denwer.com.ua. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова 
Наглядової Ради – Богданець Д.В., т.(0362)25-23-24. Наглядова Рада ПАТ 
«Мехбудсервіс». Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 - 2016рр. (тис. грн.).
Найменування показника          період 2016р. 2015р.
Усього активів 2043 1329
Основні засоби  848 1022
Довгострокові фінансові інвестиції 520 7
Запаси 28 24
Сумарна дебіторська заборгованість 617 160
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 105
Нерозподілений прибуток (382) (763)
Власний капітал 1748 969
Статутний капітал 76 76
Довгострокові зобов’язання 43 43
Поточні зобов’язання 252 317
Чистий прибуток (збиток)  381  (166)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7604615 7604615
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 54 53
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про дематеріалізацію простих іменних акцій

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БУСЬКА ПМК-183»

Відкрите акціонерне товариство «Буська ПМК-183» (ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 01036974) прийняло рішення про переведення випуску влас-
них акцій у бездокументарну форму існування.

1. Реквізити емітента цінних паперів. Повне найменування: Відкрите 
акціонерне товариство «Буська ПМК-183». Скорочене найменування: ВАТ 
«Буська ПМК-183». Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01036974. Місцезна-
ходження згідно з реєстраційними документами: 80500, Львівська об-
ласть, м.Буськ, вул.Львівська, буд.75. Адреса для поштових надходжень: 
80500, Львівська область, м.Буськ, вул.Львівська, буд.75. Телефон/факс: 
(03264) 30308.

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існуван-
ня щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Вид цінних 
паперів із зазначенням типу: акції іменні прості. Дані свідоцтва про реє-
страцію випуску: №10/13/1/07 від 28.04.2007 року, видане Львівським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: 
UA4000025902. Номінальна вартість акції даного випуску: 1,05 грн. Кіль-
кість акцій даного випуску: 16675 штук. Загальна номінальна вартість ак-
цій даного випуску: 17508,75 грн.

До відома акціонерів! Підтвердженням прав на цінні папери та прав 
за цінними паперами в бездокументарній формі існування є обліковий за-
пис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а до-
кументом, що підтверджує їх наявність на певний момент часу - виписка з 
цього рахунку в цінних паперах.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій 
щодо якого прийнято рішення. Найменування: Публічне акціонерне то-
вариство «Національний депозитарій України». Ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 30370711. Місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул.Нижній Вал, 
17/8

4. Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкрива-
ти рахунки в цінних паперах власникам акцій. Повне найменування: 
Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «ЛЬВІВ». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09801546. Місцезнаходження: Україна, 
79008, м.Львів, вул.Сербська, буд.1. Телефони контактної особи: тел.
(032) 245-64-21, факс (032) 245-64-83. Дані ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АЕ №263485 
видана 01.10.2013 року Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку. Строк дії ліцензії: з 12 жовтня 2013 року, необмежений.

Увага! Після забезпечення існування цінних паперів у бездокументар-
ній формі кожний власник акцій ВАТ «Буська ПМК-183» повинне особисто 
укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною 
ним депозитарною установою. Згідно абз.2 п.10 Закону України «Про де-
позитарну систему України» якщо акціонер не укладе з депозитарною 
установою договір цінні папери такого власника (які дають право на участь 
в органах емітента цінних паперів) не враховуються при визначенні квору-
му та при голосуванні в органах акціонерного товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загальні 
відомості: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧУДНIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО»; код за ЄДРПОУ емітента:00954024; Місцезнаходжен-
ня емітента:13224 Житомирська обл ,Чуднiвський р-н,  
с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська,1; Міжміський код, телефон та факс 
емітента: (04139) 21323; Електронна поштова адреса емітента:  
chd_hpp@mail.ru; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.chydnovhpp.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про 
змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення: Директор Iщук Петро Олександрович (пас-
порт: серiя ВМ номер 552017 виданий Чуднiвським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 14.05.1998) обраний 16.05.2017 р. в зв»язку iз дер-
жавною реєстрацiєю статуту ПрАТ»Чуднiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство». Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу 
- на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голо-
ва правлiння. Рiшення прийнято 16.05.2017 р. на засiданнi наглядової 
ради товариства(протокол №6 вiд 16.05.2017 р).

3. Підпис:Директор Iщук Петро Олександрович, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 16.05.2017 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПА-
НІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03327664
3. Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизь-

ка,  1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 226-30-38, 254-32-61
5. Електронна поштова адреса: public@vodokanal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації: www.vodokanal.
kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про виплату ди-
відендів

2. Текст повідомлення
1). Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів Това-

риства рішення про виплату дивідендів: 28.04.2017; Дата прийняття 
рішення Наглядовою радою Товариства про встановлення дати скла-
дання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-
рядку та строку їх виплати: 15.05.2017; Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів: 26.05.2017; Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних збо-
рів (грн.): 4019600 грн.; Строк виплати дивідендів: початок 01.06.2017  - 
кінець 30.06.2017; Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо 
акціонерам; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивіден-
дів в повному обсязі.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

Голова правління – генеральний директор Новицький Дми-
тро Юрійович

Шановний акціонер !
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДО-

КОМБІНАТ № 3» повідомляє, що на річних Загальних зборах акціо-
нерів, які відбулися 25 квітня 2017 року за адресою м. Київ, вул. Ст. Сагай-
дака 114-А, (кім. 207) були прийняті наступні рішення (протокол від 
25.04.2017 р. Загальних зборів акціонерів ПАТ «Холодокомбінат № 3») :

1.1. Обрати :
1) Лічильну комісію у складі : Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Олійник А.В.
2) Головою зборів – Сиропятову Т.Ф.
3) Секретарем зборів – Фоменко Л.П.
1.2.. Затвердити проект рішень Загальних зборів щодо регламенту За-

гальних зборів, а також визначення способу голосування з питань порядку 
денного.

2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосу-
вання. 3. Затвердити звіт Генерального директора про результати госпо-
дарської діяльності Товариства за 2016 рік та перспективи розвитку това-
риства на 2017 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. 5. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 6. Затвердити річний звіт 
та баланс Товариства за 2016 рік. 7. В зв’язку з тим, що в 2016 році отри-
мано 945 тис. грн.. збитку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 
8. Змінено тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного това-
риства на Приватне акціонерне товариство «Холодокомбінат № 3», скоро-
чено ПрАТ «Холодокомбінат № 3». 9. Внесено зміни до Статуту шляхом 
викладення Статуту в новій редакції та уповноважили Генерального дирек-
тора підписати Статут. 10. Затвердили нові Положення ПрАТ«Холодокомбінат 
№ 3» : «Про загальні збори». «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ге-
нерального директора», «Про Ревізійну комісію». 11.Відкликали Голову та 
членів Наглядової ради ПАТ «Холодокомбінат № 3» Рябого В.Л., Єгоращен-
ко Т.В., Владовського Д.О.. 12. Обрали Наглядову раду ПрАТ «Холодоком-
бінат № 3» в складі Рябого В, Л,, Єгоращенко Т, В,, Владовського Д. О,. 13. 
Відкликали Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «Холодокомбінат № 3» 
Аршинець Т.М., Сиропятову Т.Ф., Андріїшину Є.П. 14. Обрали Голову та 
членів Ревізійної комісії ПрАТ «Холодокомбінат № 3» в складі Аршинець 
Т.М., Сиропятова Т.Ф., Андріїшина Є.П. 15. Схвалені укладені в 2016 році 
правочини за участю Товариства.

Телефон для довідок : 044-517 16 90.
Генеральний директор  Л.П.ФОМЕНКО
ПАТ „Холодокомбінат № 3”
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СПРОСТУВАННЯ
У виданні «Відомості НКЦПФР» №84 (2589) від 05.05.17 р. було по-

милково розміщено дату державної реєстрації зміненого типу ПрАТ 
«Дністровська ГАЕС». Вірною є дата 02.05.2017.

ПРАТ «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Прийняття 
рішення про виплату дивідендів) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ 
БАНК ДБУ" 

2. Код за ЄДРПОУ 36520434
3. Місцезнаходження 01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-495-92-14 044-495-92-55

5. Електронна поштова адреса yaroslav.romanenko@db.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://www.db.com/ukraine/en/content/
general-documents.html

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про виплату 
дивідендів

II. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк») 

Рішенням акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» №18 від 26 квітня 2017 року 
(надалі – «Рішення акціонера») прийняло рішення про виплату дивідендів 
акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2016 році.

Наглядовою Радою Банку 15 травня 2017р. встановлено 29 травня 
2017 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів згідно Рішення акціонера, порядок та строк їх виплати.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, дорівнює 33 983 172,38 
(тридцять три мільйони дев’ятсот вісімдесят три тисячі сто сімдесят дві 

гривні 38 коп.), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає при-
близно 0,15 гривні.

Встановлено наступний строк нарахування та виплати дивідендів за Рі-
шенням акціонера - строк до 24 жовтня 2017 р. (або більш тривалий строк, 
у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк че-
рез законодавчі чи інші обмеження, обставини).

Способом виплати дивідендів є їх виплата безпосередньо акціонерам. 
Дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам-нерезидентам, виплачують-
ся в ЄВРО всією сумою у повному обсязі одним платежем.

№ 
З/П

Дата 
вчинення 

дії

Розмір 
дивідендів, 

що підлягають 
виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 15 травня 

2017 р.
33 983 172,38 строк до 24 

жовтня 2017 р. 
(або більш 

тривалий строк)

безпосередньо 
акціонерам, 

виплата одним 
платежем

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 16.05.2017 року.

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 Борислав Iванов-Бланкенбург
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.16
(дата)

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIО НЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «КОР-
ДОН АВIА СЕРВIС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32070105

3. Місцезнаходження емітента 02121 м.Київ Харкiвське шосе, 
будинок 201/203

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

067-650-49-83 067-568-58-25

5. Електронна поштова адреса емітента kordonaviaservis@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

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

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

Посадова особа Головний бухгалтер Цибенко Ольга Миколаївна (пас-
порт: серiя МЕ № 786279 виданий Соломянським РУГУ МВС України в 
м.  Києвi, 23.09.2006) звiльнено 15.05.2017р. вiдповiдно до наказу № 22-К 
вiд 15.05.2017 р. у зв'язку з заявою про звiльнення за спiльною згодою 
сторiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi: 
з 15.08.2005 року. 

Посадова особа Головний бухгалтер Ревтюх Iнна Володимирiвна (пас-
порт: серiя СО № 055745 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi, 23.02.1999) призначено на посаду 15.05.2017р. вiдповiдно до на-
казу № 22-К вiд 15.05.2017 року, термiном - безстроково. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 
ТОВ «Сервус Сiстемз Iнтегрейшн» - бухгалтер адмiнiстративного департа-
менту, ТОВ «Брокерська компанiя «Iндосант» - головний бухгалтер, Ауди-
торська фiрма «Жермiналь» - помiчник аудитора.

Голова Правлiння ____________ Мєзєнцев Олександр Георгiйович

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
IНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 31680472
3. Місцезнаходження: 84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Героїв Пра-

ці, № 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627) 44 98 09, (06274) 3 14 13
5. Електронна поштова адреса: gipromet@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ucmo.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.05.2017р. Яхненко Олександр 
Васильович переобраний на посаду директора товариства строком до 16 

травня 2018 року включно. Пiдстава переобрання - протокол засiдання На-
глядової ради вiд 15.05.2017р. та заява особи. До переобрання посадова 
особа обiймала посаду директора з 16.05.2016р. Посадова особа не є 
акцiонером товариства та не володiє часткою у статутному капiталi. Поса-
дова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. 
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: головний 
iнженер проекту, директор товариства. 

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 15.05.2017р. Грищенко Тетяну 
Олександрiвну звiльнено з посади головного бухгалтера. Пiдстава - заява 
особи. На посадi особа перебувала з 14.06.2013р. На посаду замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено. Особа не є акцiонером товариства 
i не володiє часткою у статутному капiталi. Особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних 
даних особою не надана.

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 Яхненко Олександр Васильович  16.05.2017р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕРЧАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» 

(код за ЄДРПОУ 00275139)
місцезнаходження: 63013, Харківська обл., Валківський р-н, с. При-

вокзальне, вул. Привокзальна, 13
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 26 червня 2017 р. о 09:00 год за адресою: Харківська обл., 
смт. Старий Мерчик вул. Привокзальна, 10, кімн. № 4.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 08:20 до 08:50 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-
безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізора комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибут-

ку (покриття збитків) товариства за 2016 рік.
10 . Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання Ревізора Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14.Обрання Ревізора Товариства. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 566.6 601.4
Основні засоби 566.1 600.9
Довгострокові фінансові інвестиції 0.5 0.5
Запаси 8.2 8.2
Сумарна дебіторська заборгованість 164.9 126.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 71.4 12.9
Нерозподілений прибуток -2221.1 -2327.6
Власний капітал 739.8 633.3
Статутний капітал 70.0 70.0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 68.0 107.1
Чистий прибуток (збиток) 106.5 21.4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70000 70000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах станом на 24 годину 20 червня 2017 року, за три робочі дні 
до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до за-
гальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська 
обл., Валківський р-н, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, 13, кімн. 4 з 
понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., документи надаються акціо-
неру та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його пись-
мового запиту, отриманого ПрАТ « Мерчанська меблева фабрика » не 
пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен-
ня чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ « Мерчанська мебле-
ва фабрика » - в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами Голова Правління Трофименко М.С.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, оформле-
ну згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. 

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

Телефон для довідок: (05753) 6-44-33
Наглядова рада ПрАТ «Мерчанська меблева фабрика»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТЕРЕН» 2. Код 
за ЄДРПОУ: 35197404 3. Місце знаходження: 01042, м. Київ, вул. I. Кудрi, 
буд. 14, кв.6 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4943003 (044)4943003 
5. Електронна поштова адреса: teren@emitent.org.ua 6. Адреса сторінки в 
мережіІнтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://35197404.smida.gov.ua/ 7. Вид особливої інформації: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТЕРЕН», засiданняякоївiдбулось 

16.05.2017 року, протоколом №2/17 прийнято рiшення про припиненн по-
вноважень (вiдкликання) Голови Правлiння ПрАТ «СК «ТЕРЕН» Яременко 
Iрини Сергiївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Пакетом акцiй та часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебувала на посадi з 19.10.2016 року по 16.05.2017 року.

Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТЕРЕН», засiдання якої вiдбулось 16.05.2017 
року, протоколом №2/17 прийнято рiшення про призначення з 17.05.2017 р. на 
посаду Голови Правлiння ПрАТ «СК «ТЕРЕН» Денисову Оксану Валерiївну. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пакетом 
акцiй та часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення - не 
визначений. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти 
рокiв - 01.01.12 по 30.09.13 - ТОВ «Укрзернотранс» начальник юридичного 
вiддiлу, 01.10.13 по 16.05.17 - ПП «ФрешЛайн» начальник юридичного вiддiлу, 
10.05.16 по 16.05.17 ПрАТ «СК «ТЕРЕН» заступник Голови Правління.

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 Денисова Оксана Валерiївна
Голова Правлiння (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІР-
МА «ОНТАРІО» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-21531871, 
місцезнаходження - 04128 м. Київ вул. Щербакова (Данила Щербаківсько-
го), 61 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
30 червня 2017 року о 10:30 год. за адресою: 03150, м.Київ, вул. Вели-
ка Васильківська, 65, оф.411.

Перелік питань 
проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження передавального акту.
6. Визначення особи уповноваженої на підписання установчих доку-

ментів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Фірма «Он-
таріо».

Реєстрація учасників відбуватиметься 30 червня 2017 року з 10:00 
год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасни-
кам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представ-
никам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 червня 
2017 р. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та упо-
вноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Това-
риства: 04128, м.Київ, вул.Щербакова (Данила Щербаківського), 61, 
офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 
13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх 
проведення за адресою: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, 
оф.411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова комісії з припинення Степанець Олена Андріївна, 
тел. (093) 583-50-75.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.ontario.ltd.ua.

Голова комісії з припинення



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №92, 18 травня 2017 р. 

26

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



№92, 18 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

27

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №92, 18 травня 2017 р. 

28

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



№92, 18 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

29

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер!
1. Публічне акціонерне товариство "Шляхове ремонтно - будівельне уп-

равління №33" (Україна, м. Харків, вул. Железнякова, 235, код ЄДРПОУ
05422384) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства, що призначені на 25 червня 2017 року о 08-45 год. за ад-
ресою 61009, м. Харків, вул. Железнякова (Велика Жихарська), №235,
приміщення адміністративної будівлі - "Будівля контори" літ. "Д-1".

2. Реєстрація акціонерів з 8-00 год. до 08-30 год. 25 червня 2017 року за
адресою: 61009, м. Харків, вул. Железнякова (Велика Жихарська), №235,
адміністративної будівлі - "Будівля контори" літ. "Д-1" - місце роботи реєс-
траційної  комісії  чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Порядок денний чергових загальних зборів:
1. Обрання складу лічильної комісії чергових Загальних зборів акціоне-

рів 25 червня 2017 року.
2. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства за резуль-

татами фінансово - господарської діяльності за 2014 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за ре-

зультатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами ді-

яльності за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Това-

риства за 2014 рік.
7. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства за резуль-

татами фінансово - господарської діяльності за 2015 рік.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за ре-

зультатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами ді-

яльності за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Това-

риства за 2015 рік.
12. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства за резуль-

татами фінансово - господарської діяльності за 2016 рік.
13. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за ре-

зультатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
14. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами

діяльності за 2016 рік.
15. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
16. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Това-

риства за 2016 рік.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством протягом року.
18. Припинення повноважень членів Наглядової ради складу обрання

25.04.2014 року.
19. Припинення повноважень членів  Ревізійної комісії складу обрання

25.04.2014 року.
20. Затвердження умов  цивільно - правових договорів, що укладатимуть-

ся із членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
21. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради та чле-

нам Ревізійної комісії  Товариства.
22. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - пра-

вових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради та члена-
ми Ревізійної комісії  Товариства.

23. Обрання Генерального директора Товариства.
24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
25. Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства.
4. Для проходження процедури реєстрації та проведення чергових За-

гальних зборів акціонер повинен з'явитися особисто з паспортом або ін-
шим документом, що посвідчує особу, за адресою: 61009, м. Харків, вул.
Железнякова (Велика Жихарська), №235, приміщення адміністративної бу-
дівлі - "Будівля контори" літ. "Д-1" - місце роботи реєстраційної комісії чер-
гових Загальних зборів акціонерів в термін, зазначений  для проведення
реєстрації акціонерів з 8-00 год. до 08-30 год. 25 червня 2017 року. Після
08-30 год. реєстрація акціонерів не здійснюється.

5. Якщо акціонер не може особисто брати  участь у чергових Зальних
зборах, він може уповноважити на такі дії  довірену особу, надавши відпо-
відну довіреність, яка повинна бути посвідчена реєстратором, депозитарі-
єм, зберігачем, нотаріусом та іншою посадовою особою, яка вчиняє нота-
ріальні дії, або в іншому, передбаченому законом порядку.

6. Кожному акціонеру надається можливість ознайомитися з наступни-
ми документами, що вносяться на розгляд та затвердження черговими За-
гальними зборами акціонерів:

- проектами рішень, що запропоновані Наглядовою радою Товариства
та вносяться на розгляд та затвердження за питаннями порядку денного
№№1-23;

- звітом генерального директора Товариства за 2014 рік;
- звітом Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
- протоколами засідань Наглядової ради Товариства за 2014 рік;

- актом Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;
- Звітом Товариства "Баланс на 31.12.2014р." форма №1;
- Звітом Товариства  "Звіт про фінансові результати за 2014 рік" форма

№2;
- Звітом Товариства "Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік" форма

№3;
- Звітом Товариства "Звіт про власний капітал за 2014 рік" форма №4;
- Аудиторським висновком аудитора Фізичної особи - підприємця Дро-

бот Светлани Іванівни за 2014 рік; 
- звітом генерального директора Товариства за 2015 рік;
- звітом Наглядової ради Товариства за 2015 рік;
- протоколами засідань Наглядової ради Товариства за 2015 рік;
- актом Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
- Звітом Товариства "Баланс на 31.12.2015р." форма №1;
- Звітом Товариства  "Звіт про фінансові результати за 2015 рік" форма

№2;
- Звітом Товариства "Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік" форма

№3;
- Звітом Товариства "Звіт про власний капітал за 2015 рік" форма №4;
- Аудиторським висновком Аудиторської фірми "Фосстіс-Аудит" за 2015

рік;
- звітом генерального директора Товариства за 2016 рік;
- звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік;
- протоколами засідань Наглядової ради Товариства за 2016 рік;
- актом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік;
- Звітом Товариства "Баланс на 31.12.2016р." форма №1;
- Звітом Товариства  "Звіт про фінансові результати за 2016 рік" форма

№2;
- Звітом Товариства "Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік" форма

№3;
- Звітом Товариства "Звіт про власний капітал за 2016 рік" форма №4;
- Аудиторським висновком Аудиторської фірми "Фосстіс-Аудит" за 2016

рік;
- проектом цивільно - правового договору, що укладатиметься із члена-

ми Наглядової ради Товариства;
- проектом цивільно - правового договору, що укладатиметься із члена-

ми Ревізійної комісії Товариства.
Зазначені документи надаються для ознайомлення починаючи з 26

травня 2017р. кожного понеділка з 8-00 год. до 16 -00 год. акціонерам на їх
письмовий запит за адресою: 61009, м. Харків, вул. Железнякова (Велика
Жихарська), №235, приміщення адміністративної будівлі, приймальня ге-
нерального директора Товариства, відповідальна особа - секретар органі-
заційного комітету Загальних зборів Білянінова Тетяна Петрівна. Контак-
тний тел. 050-618-62-65.

В день проведення загальних зборів документи для ознайомлення бу-
дуть надаватися реєстраційною комісією за адресою: 61009, м. Харків, вул.
Железнякова (Велика Жихарська), №235, приміщення адміністративної бу-
дівлі - "Будівля контори" літ. "Д-1" з 08-00 до 08-30 год. Відповідальна осо-
ба - член реєстраційної комісії Білянінова Тетяна Петрівна.

Адреса  власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
- www.drsu33.com.

7. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-
гових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Шляхове ремонтно - будівельне управління №33", призначених на 25 чер-
вня 2017 року о 08-45 год., -  20 червня 2017 року станом на 24-00 год.

8. Товариство роз'яснює, що не пізніше, як за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів (до 04.06.2017р. включно) кожен акціонер може запро-
понувати включення додаткових питань (части питань) до порядку денно-
го, а щодо нових кандидатур до складу органів Товариства - не пізніше ніж
на 7 днів (до 17.06.2017р. включно) до дати проведення загальних зборів,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  

Пропозиція повинна бути направлена на адресу Товариства: Україна,
місто Харків, вулиця Желєзнякова (Велика Жихарська), №235, 61009. 

Пропозиція буде вважатися такою, що подана вчасно, якщо вона пода-
на за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до То-
вариства або відправлена листом на адресу Товариства, а щодо нових
кандидатур до складу органів Товариства - не пізніше ніж на 7 днів до да-
ти проведення загальних зборів в такому ж самому порядку.  

Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна
містити: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або най-
менування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію; відо-
мості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру; повне
формулювання питання (частини питання), зміст пропозиції та/або проек-
ту рішення, яке пропонується внести до порядку денного, а також кількос-
ті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів Товариства та супроводжуватись докумен-
том, що підтверджує право власності на визначену кількість акцій Товарис-
тва на дату внесення пропозиції (випискою з рахунку у цінних паперах). 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №33"
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Пропозиція щодо кандидатів до складу органів Товариства повинна
містити інформацію про кандидата, визначену ч.5 ст. 53 Закону України
"Про акціонерні товариства", а також супроводжуватись письмовою згодою
такого кандидата на обрання.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером, що її вносить із
зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання про-
позиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (ко-
пія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомос-
ті, передбачені чинним законодавством.

9. Попередити  акціонерів, що відповідно до пункту 10 розділу У1 Зако-
ну України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. №5178-У1
власник цінних паперів, які були де матеріалізовані, був зобов'язаний  звер-
нутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею дого-
вір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарний установі. У разі, якщо власник  цінних папе-
рів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про де-
позитарну систему України" не здійснив  вищевказані дії, цінні папери тако-
го власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховують-
ся при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

З урахуванням зазначеної норми закону ті акціонери, які на дату скла-
дення переліку акціонерів, що  мають право на участь у чергових Загаль-
них зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Шляхове ре-
монтно - будівельне управління №33",  призначених на 25 червня 2017 ро-
ку о 08-45 год., що зазначена в п.7 цього повідомлення, а саме на 20 чер-
вня 2017 року станом на 24-00 год., не укладуть відповідний договір про
обслуговування рахунку в цінних паперах, отже будуть мати обмеження
щодо врахування належних їм акцій при визначенні кворуму та при голосу-
ванні в органах емітента, не зможуть бути зареєстровані для участі у робо-
ті загальних зборів акціонерів та відповідно не зможуть прийняти участь у
голосуванні за питаннями порядку денного. 

10. Інформація про основні показники  фінансово - господарської діяль-
ності Публічного акціонерного товариства "Шляхове ремонтно - будівельне
управління №33" (Україна, м. Харків, вул. Железнякова, 235, код ЄДРПОУ
05422384) за 2014 рік (тис. грн.):

11. Інформація про основні показники  фінансово - господарської діяль-
ності Публічного акціонерного товариства "Шляхове ремонтно - будівельне
управління №33" (Україна, м. Харків, вул. Железнякова, 235, код ЄДРПОУ
05422384) за 2015 рік (тис. грн.):

12. Інформація про основні показники  фінансово - господарської діяль-
ності Публічного акціонерного товариства "Шляхове ремонтно - будівельне
управління №33" (Україна, м. Харків, вул. Железнякова, 235, код ЄДРПОУ
05422384) за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 54232 58336
Основні засоби (за залишковою вартістю) 30947 31568
Довгострокові фінансові інвестиції 287 287
Запаси 4549 5977
Сумарна дебіторська заборгованість 12315 6255
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 5908
Власний капітал 28620 28827
Статутний капітал 922 922
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17061 -16854
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 25612 29509
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,056 0,58
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -0,056 0,58

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3688720 3688720

Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна номінальна
вартість
у відсотках від
статутного капіталу

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

Найменування показника
Період

звітний Попередній
Усього активів 50125 54232
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29721 30947
Довгострокові фінансові інвестиції 287 287
Запаси 4286 4549
Сумарна дебіторська заборгованість 11715 12315
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 14
Власний капітал 25823 28620
Статутний капітал 922 922
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19858 -17061
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 24302 25612
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,758 -0,056
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -0,758 -0,056

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3688720 3688720

Цінні папери власних
випусків, викуплені протягом
звітного періоду

загальна
номінальна вартість
у відсотках від
статутного капіталу

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

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 38554 50125
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25549 29721
Довгострокові фінансові інвестиції 287 287
Запаси 2965 4286
Сумарна дебіторська заборгованість 5066 11715
Грошові кошти та їх еквіваленти 501 66
Власний капітал 21741 25823
Статутний капітал 922 922
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -23940 -19858
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 16813 24302
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1,107 -0,758
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -1,107 -0,758

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3688720 3688720

Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна номінальна
вартість
у відсотках від
статутного капіталу

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 27500, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5, повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори акціоне-
рів), що відбудуться 22 червня 2017 року о 14.00 за адресою: 27500, Кі-
ровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5, зал їдаль-
ні Товариства. Реєстрація акціонерів, що прибудуть на збори акціонерів
відбудеться з 13.00 до 13.45. Для участі в зборах акціонерів акціонерам не-
обхідно мати при собі паспорт, для представників - довіреність. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів
16.06.2017 р. на 24.00.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів акціонерів,

затвердження регламенту зборів акціонерів.
5. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
6. Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
7. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів

ТОВ "Світловодський завод "ЛУЧ" та для проведення дій, пов'язаних  із
державною реєстрацією новоствореного товариства в органах державної
реєстрації. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними із збора-
ми акціонерів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: за адресою: 27500,
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5, кабінет 1.
Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного
та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства". Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного: 02970688.smida.gov.ua. Посадовою особою, відпові-
дальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова ко-
місії з припинення Губарєв Олександр Олександрович. Довідки за телефо-
ном: (05236) 7-37-46.

Наглядова рада Товариства.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 22
2. ПРАТ АГРО РЕСУРС 16
3. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 23
4. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 28
5. ПРАТ БАНГ І БОНСОМЕР 16
6. ПАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 21
7. ПРАТ БЕТОНМАШ 18
8. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ 28
9. ВАТ БУСЬКА ПМК-183 23
10. ПРАТ ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 28
11. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ 31
12. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА» 19
13. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 27
14. ПАТ ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС 24

Пропозиція щодо кандидатів до складу органів Товариства повинна
містити інформацію про кандидата, визначену ч.5 ст. 53 Закону України
"Про акціонерні товариства", а також супроводжуватись письмовою згодою
такого кандидата на обрання.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером, що її вносить із
зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання про-
позиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (ко-
пія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомос-
ті, передбачені чинним законодавством.

9. Попередити  акціонерів, що відповідно до пункту 10 розділу У1 Зако-
ну України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. №5178-У1
власник цінних паперів, які були де матеріалізовані, був зобов'язаний  звер-
нутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею дого-
вір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або
здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарний установі. У разі, якщо власник  цінних папе-
рів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про де-
позитарну систему України" не здійснив  вищевказані дії, цінні папери тако-
го власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховують-
ся при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

З урахуванням зазначеної норми закону ті акціонери, які на дату скла-
дення переліку акціонерів, що  мають право на участь у чергових Загаль-
них зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Шляхове ре-
монтно - будівельне управління №33",  призначених на 25 червня 2017 ро-
ку о 08-45 год., що зазначена в п.7 цього повідомлення, а саме на 20 чер-
вня 2017 року станом на 24-00 год., не укладуть відповідний договір про
обслуговування рахунку в цінних паперах, отже будуть мати обмеження
щодо врахування належних їм акцій при визначенні кворуму та при голосу-
ванні в органах емітента, не зможуть бути зареєстровані для участі у робо-
ті загальних зборів акціонерів та відповідно не зможуть прийняти участь у
голосуванні за питаннями порядку денного. 

10. Інформація про основні показники  фінансово - господарської діяль-
ності Публічного акціонерного товариства "Шляхове ремонтно - будівельне
управління №33" (Україна, м. Харків, вул. Железнякова, 235, код ЄДРПОУ
05422384) за 2014 рік (тис. грн.):

11. Інформація про основні показники  фінансово - господарської діяль-
ності Публічного акціонерного товариства "Шляхове ремонтно - будівельне
управління №33" (Україна, м. Харків, вул. Железнякова, 235, код ЄДРПОУ
05422384) за 2015 рік (тис. грн.):

12. Інформація про основні показники  фінансово - господарської діяль-
ності Публічного акціонерного товариства "Шляхове ремонтно - будівельне
управління №33" (Україна, м. Харків, вул. Железнякова, 235, код ЄДРПОУ
05422384) за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 54232 58336
Основні засоби (за залишковою вартістю) 30947 31568
Довгострокові фінансові інвестиції 287 287
Запаси 4549 5977
Сумарна дебіторська заборгованість 12315 6255
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 5908
Власний капітал 28620 28827
Статутний капітал 922 922
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17061 -16854
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 25612 29509
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,056 0,58
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -0,056 0,58

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3688720 3688720

Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна номінальна
вартість
у відсотках від
статутного капіталу

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

Найменування показника
Період

звітний Попередній
Усього активів 50125 54232
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29721 30947
Довгострокові фінансові інвестиції 287 287
Запаси 4286 4549
Сумарна дебіторська заборгованість 11715 12315
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 14
Власний капітал 25823 28620
Статутний капітал 922 922
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19858 -17061
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 24302 25612
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,758 -0,056
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -0,758 -0,056

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3688720 3688720

Цінні папери власних
випусків, викуплені протягом
звітного періоду

загальна
номінальна вартість
у відсотках від
статутного капіталу

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

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 38554 50125
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25549 29721
Довгострокові фінансові інвестиції 287 287
Запаси 2965 4286
Сумарна дебіторська заборгованість 5066 11715
Грошові кошти та їх еквіваленти 501 66
Власний капітал 21741 25823
Статутний капітал 922 922
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -23940 -19858
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 16813 24302
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1,107 -0,758
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -1,107 -0,758

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3688720 3688720

Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна номінальна
вартість
у відсотках від
статутного капіталу

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 27500, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5, повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори акціоне-
рів), що відбудуться 22 червня 2017 року о 14.00 за адресою: 27500, Кі-
ровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5, зал їдаль-
ні Товариства. Реєстрація акціонерів, що прибудуть на збори акціонерів
відбудеться з 13.00 до 13.45. Для участі в зборах акціонерів акціонерам не-
обхідно мати при собі паспорт, для представників - довіреність. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів
16.06.2017 р. на 24.00.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів акціонерів,

затвердження регламенту зборів акціонерів.
5. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
6. Затвердження передавального акту активів та пасивів Товариства.
7. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів

ТОВ "Світловодський завод "ЛУЧ" та для проведення дій, пов'язаних  із
державною реєстрацією новоствореного товариства в органах державної
реєстрації. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними із збора-
ми акціонерів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: за адресою: 27500,
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 5, кабінет 1.
Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного
та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України "Про ак-
ціонерні товариства". Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проек-
ту порядку денного: 02970688.smida.gov.ua. Посадовою особою, відпові-
дальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова ко-
місії з припинення Губарєв Олександр Олександрович. Довідки за телефо-
ном: (05236) 7-37-46.

Наглядова рада Товариства.

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загальні 
відомості: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧУДНIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО»; код за ЄДРПОУ емітента:00954024; Місцезнахо-
дження емітента:13224 Житомирська обл ,Чуднiвський р-н, с. 
Вiльшанка, вул. Чуднiвська,1; Міжміський код, телефон та факс емі-
тента: (04139) 21323; Електронна поштова адреса емітента: chd_
hpp@mail.ru; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.
chydnovhpp.ho.ua; Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
типу акціонерного товариства

2. Текст повідомлення: Дата прийняття рiшення: 21.04.2017 року. 
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв 
вiдповiдне рiшення: Черговi загальнi збори акцiонерiв товариства. 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 16.05.2017 року. Повне найменуван-
ня акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство 
«Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство»

3. Підпис:Директор Iщук Петро Олександрович, підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 16.05.2017 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ"

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

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №124 вiд 15.05.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №12 вiд 15.05.2017 до Договору  
№ТП-ПР-7048/2013 на постачання природного газу за регульованим тари-
фом вiд 20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб непобуто-
вих споживачiв) мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» сто-
совно постачання природного газу. Загальна вартiсть Договору 
№ТП-ПР-7048/2013 на постачання природного газу за регульованим тари-
фом вiд 20.12.2012 (на постачання природного газу для потреб непобуто-
вих споживачiв) орiєнтовно складає 2935276,6324 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 268%.

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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.16
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СУМИХIМПРОМ”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 19157046
3. Місцезнаходження: 49030, м.Днiпро, проспект Ярослава Мудрого, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 68-20-51 
5. Електронна поштова адреса: info@vidrod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: vidrod.com.ua

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

16.05.2017 року призначено на посаду головного бухгалтера (наказ №
2К вiд 16.05.2017 року) Терещук Єлізавета Олександрівна 1974 року на-
родження.  Часткою у статутному капiталi не володіє. Строк на який приз-
начано - безстроково.ф Особа не надала інформацію щодо попередньої
посади, яку вона обіймала протягом останніх п'яти років. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Луніна Катерина Іванівна 17.05.2017 року
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16. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 20
17. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРЬСКА ЦЗФ 19
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21. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 19
22. ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС 24
23. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 20
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43. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 19
44. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА» 24
45. ПАТ УКРСОЦБАНК 16
46. ПАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 27
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17092
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
17.05.2017 р. 


