
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 2 розділу V Положення про порядок припинення 
корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (із 
змінами), та наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМ-
ФОНІЯ №2», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, буд. 16, ідентифікаційний код юридичної особи 
- 35480511, реєстраційний код за Реєстром: 132858, на 
виключення відомостей про корпоративний інвестиційний 

фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спільного 
інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстра-
цію регламенту пУБлІЧноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «ЗаКритий не дивер Си фІКо ва ний Кор-
поративний ІнвеСтицІйний фонд «СимфонІя 
№2», зареєстрованого 13.12.2007 року. Анульовано сві-
доцтво про внесення відомостей про ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«СИМФОНІЯ №2» до Єдиного державного реєстру інсти-
тутів спільного інвестування від 18.06.2014 року №  858 - 1, 
що видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – розпорядження № 0313-ІС від 
18 серпня 2017 року.

22.08.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

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 21 серпня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках»

прийнято рішення

2. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк»

прийнято рішення

3. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціо-
нерного товариства «Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»

прийнято рішення
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повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів товариства 

з проектом порядку денного 
до уваги акціонерів

публічного акціонерного товариства «КоЗелецЬКе 
автотранСпортне пІдприЄмСтво 17440»  

(надалі – товариство)
Адреса місцезнаходження Товариства: вул.Чапаєва (Магістраль-

на), б. 13, смт. Козелець, Чернігівська обл., Україна, 17000.
Повідомляємо про скликання «29» вересня 2017р. о 10 годині 00 хв. 

позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ 
03119629, місце проведення за адресою місцезнаходження товари-
ства: приміщення актового залу, вул. Чапаєва (магістральна), б. 13, 
смт. Козелець, Чернігівська обл., Україна, 17000. 

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення 
позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства з 09 год. 30 хв. до 
09 год. 50 хв.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення повноважень членів лічильної комісії. 
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи 

позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на позачерго-

вих Загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Зміна типу Товариства.
5. Зміна найменування Товариства.
6. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Затвердження нових редакцій Положень про Загальні Збори, На-

глядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства.
8. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких 

договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Про відкликання та припинення повноважень Голови Правління та 
членів Правління Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 го-
дину - на «25» вересня 2017 року - за три робочих дні до дня проведення 
позачергових Загальних Зборів.

Учасникам позачергових Загальних Зборів необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про 
передачу їм прав на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів 
Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що 
посвідчує особу. 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготов-
ки до позачергових Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 
11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: 
вул. Чапаєва (Магістральна), б. 13, смт. Козелець, Чернігівська обл., Укра-
їна, 17000, в кабінеті бухгалтерії Товариства, а також в день проведення 
позачергових Загальних Зборів - у місці їх проведення. Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових За-
гальних Зборів акціонерів Товариства: atp-17440.in.ua. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Голова Правління Козлачков Олександр Володимиро-
вич. 

Тел. для довідок: 04646-2-14-37
Голова правління товариства  о.в.Козлачков. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«КоЗелецЬКе автотранСпортне пІдприЄмСтво 17440»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - приватне аКцIонерне товари-
Ство «термIнал-м».

2. Код за ЄДРПОУ – 31749934.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. Київ, вул. резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 501-91-82 501-91-82.
5. Електронна поштова адреса - office@siltek.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 31749934.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - прийнят-
тя рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 
10 відсотків статутного капіталу. 

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 21.08.2017 року. Назва органу, 
що прийняв таке рішення: Наглядова рада ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» (протокол 
№ 2108 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» (далі – Товариство) 
від 21.08.2017 року). Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства відсо-
ткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії Е, серії F. Кількість цінних папе-
рів: 80 000 штук, а саме: серії Е – 40 000 штук; серії F – 40 000 штук. Сума 
цінних паперів: 80 000 000,00 гривень. Спосіб розміщення цінних паперів 
(публічний, приватний): приватний. Співвідношення (у відсотках) загальної 
номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на 
яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім 
інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру 
статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 6 106,87%. 
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщу-
ються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: – 
отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановле-
ні строки; – подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов 
розміщення; – здійснювати інші операції, що не суперечать чинному зако-
нодавству, з урахуванням умов розміщення. Особи, які є власниками облі-

гацій, набувають вище перелічених прав із моменту зарахування облігацій 
на їх рахунки у цінних паперах у депозитарних установах. Власники обліга-
цій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Спосіб оплати 
цінних паперів: оплата за облігації проводиться у національній валюті Укра-
їни – гривні. Продаж протягом всього терміну укладання договорів з перши-
ми власниками відповідної серії облігацій відбуватиметься за номінальною 
вартістю. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами 
у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі – продажу відпо-
відної серії облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження 
результатів укладання договорів з першими власниками та результатів роз-
міщення облігацій Наглядовою Радою Товариства. Мета розміщення цінних 
паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 60% ресурсів, 
залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі 
будівельних матеріалів, 25% ресурсів, залучених від продажу облігацій, – для 
оплати обладнання та устаткування, 15% – для оплати робіт, необхідних 
для збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту продукції, 
що випускається, та переліку послуг, що надаються. Прізвища, імена та по 
батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщен-
ня цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відо-
мості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: 1) Голо-
ва Наглядової ради – Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером 
Товариства, володіє 8 750 простими іменними акціями Товариства; 2) член 
Наглядової ради – Суруп Володимир Юрiйович, є акціонером Товариства, 
володіє 9 065 простими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової 
ради – Пилипенко Олександр Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 
34 585 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можли-
вості конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте 
рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. 
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої ін-
формації немає.

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

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

2. Директор  Немикін Василь Олександрович 
  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 
М.П.      23.08.2017 (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «термIнал-м»
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приватне  
аКцІонерне товариСтво  

фІрма «лІСова»
ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОРУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА «ЛІСОВА» (далі – 
«ПрАТ»), код за ЄДРПОУ 314578198, місцезнаходження: 02217, м. Київ, 
вул. Драйзера, буд. 1, повідомляє, що 31 липня 2017 року загальними 
зборами акціонерів ПрАТ прийнято рішення про реорганізацію (припинен-
ня) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФІРМА «ЛІСОВА» (далі – «ТОВ»). 

Згідно з ст. 108 Цивільного кодексу України перетворенням є зміна 
організаційно-правової форми юридичної особи. внаслідок перетворен-
ня до нової юридичної особи (тов) перейдуть усе майно, усі права 
та обов'язки попередньої юридичної особи (прат). тов стане право-
наступником всіх прав та обов’язків реорганізованого прат, в тому 
числі і стосовно зобов’язань перед кожним з кредиторів прат. 

Дата публікації повідомлення про прийняття рішення щодо перетворен-
ня ПрАТ в офіційному друкованому виданні - 02 серпня 2017 року (Відо-
мості НКЦПФР №144). 

Встановлений строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ, що 
реорганізується, - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про при-
йняття рішення щодо перетворення. 

Додатково повідомляємо, що згідно з чинним законодавством і прат, і 
тов відповідають за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, яке 
належить юридичній особі на праві власності. водночас акціонери 
прат не відповідають за зобов’язаннями товариства (п. 2 ст. 3 Закону 
України «про акціонерне товариства»), тоді як учасники тов відпо-
відають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) 
капіталу. 

Вимоги кредиторів до ПрАТ подаються листом на ім’я Директора ПрАТ, 
на якого покладено функції Голови комісії з припинення ПрАТ. Зазначений 
лист складається у довільній формі (з чітким та вичерпним переліком вимог 
кредитора) і має бути підписаний кредитором (його уповноваженою особою) 
та скріплений печаткою (щодо кредиторів-юридичних осіб).

З повагою,
Голова Комісії з припинення 
приватноГо аКцІонерноГо
товариСтва фІрма ″лІСова″  антонюк олена Григорівна 

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «Бта БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
1) 19.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину, враховуючи пп. 17 
пп. 11.3.7 Статуту ПАТ «БТА БАНК», з Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Проперті Менеджмент Сервісес» (мiсцезнаходження: 01032, 
м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, поверх 2, код за ЄДРПОУ 41403780), а 
саме: схвалено укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Проперті Менеджмент Сервісес» (код ЄДРПОУ 41403780) договору про 
надання послуг.

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: 171754,7 тис. грн. з ПДВ.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис.грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНIВ 

ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ:6,53424%
Предмет правочину: надання послуг з обслуговування групи нежитлових 

приміщень, що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м. Київ, Укра-
їна.

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

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

2. Голова правління  Безвушко Є.о. 21.08.17

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне това-

риСтво «Бта БанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59  

044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/
osobliva_informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 
ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
положення прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення 
1)19.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» прийнято 

рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю 
з Товариством з обмеженою відповідальністю «Проперті Менеджмент 
Сервісес» (мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 
75, поверх 2, код за ЄДРПОУ 41403780), а саме: схвалено укладення 
з Товариством з обмеженою відповідальністю «Проперті Менеджмент 
Сервісес» (код ЄДРПОУ 41403780) договору про надання послуг.

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕД-
МЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 171754,7 тис. грн. з ПДВ.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI 

ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ:6,53424%

Істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину: надання послуг з обслуговування групи не-

житлових приміщень, що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, 
м. Київ, Україна, 

ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд контролем одного власника 
істотної участі.

Інші істотні умови правочину: строк дії договору 7 років.
2)19.08.2017 Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» прийнято 

рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз 
заiнтересованiстю з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Проперті Менеджмент Сервісес» (мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 75, поверх 2, код за ЄДРПОУ 41403780), а саме: 
схвалено укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Проперті Менеджмент Сервісес» (код ЄДРПОУ 41403780) договору 
про надання послуг.

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕД-
МЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 67 096 тис. грн. з ПДВ

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI 

ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 2,5526 %
Істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину: надання послуг з обслуговування адміністра-

тивної будівлі (літ. А), що знаходиться за адресою: вул. Жилян-
ська, 48, 50а, м. Київ, Україна

ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд контролем одного власника 
істотної участі.

Інші істотні умови правочину: строк дії договору 10 років
III. підпис 

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

2. Голова правління  Безвушко Є.о. 21.08.17

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Бта БанК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №160, 23 серпня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонер-
не товариство «5-й Київський авторемонтний завод».

2. Код за ЄДРПОУ – 22889913.
3 .  Місцезнаходження – 03151,  м.  Київ , 

Солом’янський р-н., проспект Повітрофлотський, буди-
нок 64.

4. Міжміський код, телефон та факс – 
(044) 243 44 02
5. Електронна поштова адреса – 
5karz@5karz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://5karz.emitents.net.ua/ua/docs.

7. Вид особливої інформації – відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Наказом Голови правління (Наказ №9-к вiд 19.06.2017 

року) на Вiхтюк Людмилу Дмитрiвну (Паспорт серiї СО 
№839114, виданий 11.12.2001р. Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в мiстi Києвi), з 20.06.2017 року, було по-
кладено тимчасово, строком на 2 мiсяцi, до 19.08.2017 
року включно, виконання обов’язків Головного бухгалтера 
ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод». У зв’язку iз 
закінченням строку, на який було покладено тимчасове 

виконання обов’язків, тимчасове виконання обов’язків 
припинено. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадовi злочини не має. На посадi пере-
бувала з 20.06.2017р. – 2 мiсяцi. Часткою в статутному 
капiталi товариства не володіє. У відповідності до Стату-
ту ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод», питання 
призначення та звільнення Головного бухгалтера товари-
ства вирішує Голова правлiння.

Наказом Голови правління (Наказ №11-к вiд 19.08.2017 
року) на Вiхтюк Людмилу Дмитрiвну (Паспорт серiї СО 
№839114, виданий 11.12.2001р. Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в мiстi Києвi), з 20.08.2017 року, покладено 
тимчасово, строком на 3 мiсяцi, виконання обов’язків 
Головного бухгалтера ПрАТ «5-й Київський авторемонтний 
завод». Часткою в статутному капiталi товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi 
злочини не має. Протягом останніх 5 років обій мала на-
ступні посади: Головний бухгалтер ТОВ «ПКБ «СКАТ», 
бухгалтер ПрАТ «5-й КАРЗ». У відповідності до Статуту 
ПрАТ «5-й Київський авторемонтний завод», питання при-
значення та звільнення Головного бухгалтера товариства 
вирішує Голова правління.

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. Голова правління  Сідорова л.п.
21.08.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«5-й КиївСЬКий авторемонтний Завод»

повідомлення

товариСтво З оБмеженою 
вІдповІдалЬнІСтю «КонКорд КепІтал» 

(код ЄДРПОУ 39018979) (надалі – Товариство) повідомляє Вас про 
свій намір придбати акції Публічного акціонерного товариства «Суми-
обленерго» (код ЄДРПОУ 23293513) (надалі – Сумиобленерго).

- вид цінних паперів: прості іменні акції;
- емітент: Сумиобленерго;
- форма існування акцій: бездокументарна;
- кількість акцій: 44 281 375 (сорок чотири мільйони двісті вісімдесят 

одна тисяча триста сімдесят п’ять) штук що становить 25 (двадцять п’ять) 

відсотків Статутного капіталу Сумиобленерго.
Вказаний пакет акцій виставлений на продаж на аукціоні, який по-

винен відбутися 23.08.2017 року, в рамках процесу приватизації Су-
миобленерго. Власником акцій є Держава Україна (в особі суб’єкта 
управління об’єктами державної власності – Фонду державного май-
на України). Спосіб приватизації: фондова біржа. Форма продажу: 
електронні торги. Організатор продажу: Фондова біржа «Перспекти-
ва».

На дату цього повідомлення Товариство прямо чи опосередковано не 
володіє акціями Сумиобленерго.

в.о. Генерального директора
тов «Конкорд Кепітал» _____________________ /а.Г. тихомірова/

приватне акціонерне товариство  
«науково-дослідний інститут радіаційного захисту академії 

технологічних наук України»
(код ЄДРПОУ 23151351)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 
товариства, які відбудуться 26 вересня 2017 р. о 12:00 годині за адресою: 
м. Київ, вул. мельникова, буд. 53, 1-й поверх, кімната № 106.

 Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 
буде проводитись 26 вересня 2017 р. з 11:00 до 11:45 годин за місцем 
проведення загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 годину 
за три робочі дні до дати проведення зборів, тобто на 24.00 годину 
20.09.2017 р.

 Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів до-
датково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодав-
ства.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, лічильної комісії та 

затвердження порядку ведення загальних зборів.
2. Про припинення повноважень виконуючої обов’язки Генерального 

директора Товариства.

3. Про обрання Генерального директора Товариства.
 4. Про затвердження значних правочинів, що укладалися  Товариством 

в ході поточної господарської діяльності протягом 2017 року. 
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством з дати прийняття рішення до чергових річних загальних 
зборів акціонерів.

 Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам мож-
ливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 , та в доступному місці – кабінеті бухгалтерії, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

 Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з вищезазначеними документами: виконуюча обов’язки Гене-
рального директора Василець Аліна Андріївна. 

 Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товари-
ства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів, а щодо кандидатів на 
посаду Генерального директора – не пізніше, ніж за 7 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою Товариства. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного rpi.kiev.ua

Довідки за телефоном (044) 489-49-00.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«наУКово-доСлІдний ІнСтитУт радІацІйноГо ЗахиСтУ аКадемІї технолоГІЧних наУК УКраїни»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
«КIндратIвСЬКий 
воГнетривКий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00191767
3. Місцезнаходження 84293, Донецька обл., м. Дружкiвка, 

смт. Олексiєво-Дружкiвка,  
вул. О. Тихого, буд.121-А

4. Міжміський код, телефон та факс 06267 52091, 06267 52091
5. Електронна поштова адреса dozjur2@gir.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://00191767.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
18.08.2017р. на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» (протокол № 52 
вiд 18.08.2017р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, 
а саме,

звільнено з посади Генерального директора ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗА-
ВОД» Шандаревського Олександра Володимировича (паспорт ВА № 911042, 

виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 4.10.1997р.), 
25.07.1972 року народження. Дану посаду займав з 14.07.2015р. по 
21.08.2017 р. Підстава – Угода про дострокове припинення контракту . З 
28.04.2012р. займав посаду начальника вiддiлу збуту ТОВ «Дружкiвський 
завод будiвельних матерiалiв», з 11.03.2013р. займав посаду директора 
ТОВ «Укр-Iнвест-Енерго», з 01.10.2013р. переведено на посаду економiста 
по збуту ТОВ «Дружкiвський вогнетривкий завод». Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями емітента не володіє. 

18.08.2017р. на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» (протокол № 52 
вiд 18.08.2017р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, 
а саме:

Вiдповiдно до ч.1 ст. 61 Закону України «Про акцiонернi товариства»,
призначено на посаду Генерального директора ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗА-
ВОД» Бєлку Олексія Володимировича (паспорт СЮ № 010350 , виданий 
Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл. 08.12.2006р.), 09.10.1961 
року народження. Обрано на строк з 22.08.2017р. по 21.08.2019 р. Підстава 
– протокол Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» № 52 від 18.08.2017р. Про-
тягом останніх п’яти років інших посад не займав. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями емітента не володіє.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Генеральний директор Бєлка Олексій Володимирович
М.П. 22.08.2017 (ініціали та прізвище керівника)

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональний депозитарiй України»; 2. Код за ЄДРПОУ 30370711

3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 591-04-33 (444) 482-52-01
5. Електронна поштова адреса opanchenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

21.08.2017 року Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято наступне 
рiшення:

1. З метою мiнiмiзацiї фiнансових ризикiв ПАТ «НДУ» надати згоду на 
укладення, у разi необхiдностi, правочинiв щодо придбання ПАТ «НДУ» 
номiнованих в iноземнiй валютi облiгацiй внутрiшньої державної позики 
України iз перелiку випускiв,визначеного додатком до цього рiшення (далi- 
ОВДП),на загальну суму, що не перевищує 11204286 (одинадцять мiльйонiв 
двiстi чотири тисячi двiстi вiсiмдесят шiсть)гривень 00 коп.

2. У разi необхiдностi укладення правочинiв щодо придбання ОВДП, 
доручити Правлiнню ПАТ «НДУ» провести переговори та визначити про-
давця (продавцiв) ОВДП, погодити з ними умови договору (договорiв) щодо 
придбання ОВДП разом з будь-якими листами, повiдомленнями та iншими 
необхiдними документами, а також затвердити умови договору (договорiв) 
щодо придбання ОВДП з урахуванням тих умов, що встановленi пунктом 1 
цього рiшення.

3. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «НДУ» Миндаугаса Бакаса на 
пiдписання договору (договорiв) щодо придбання ОВДП з продавцем (про-
давцями), визначеними Правлiнням ПАТ «НДУ», на умовах, затверджених 
Правлiнням ПАТ «НДУ» вiдповiдно до пункту 2 рiшення та з урахуванням 
умов, визначених цим рiшенням.Рiшення прийнято вiдповiдно до пп. 31 
п. 8.17 Статуту ПАТ «НДУ», який передбачає, що до виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить прийняття рiшення про надання згоди (попере-
дньої згоди) на вчинення значного правочину якщо ринкова (справедлива) 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) 
вiдсоток статутного капiталу Центрального депозитарiю або 1 (один) вiдсоток 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Централь-
ного депозитарiю.

21.08.2017 року Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято наступне 
рiшення:

1. З урахуванням пропозицiї Правлiння ПАТ «НДУ» (Протокол № 16 вiд 
13.07.2017 року), визначити переможцем вiдкритих торгiв щодо закупiвлi 
серверного, телекомунiкацiйного обладнання, програмного забезпечення 

Центру обробки даних та послуг з технiчного навчання ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЦЕНТР СИСТЕМНОЇ IНТЕГРАЦIЇ» 
(код за ЄДРПОУ 33548986) iз застосуванням критерiю – найнижча цiна 
пропозицiї, що вiдповiдає умовам закупiвлi.

2. Надати згоду на вчинення Публiчним акцiонерним товариством 
«Нацiональний депозитарiй України» (надалi-ПАТ «НДУ»)значного 
правочину-укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЦЕНТР СИСТЕМНОЇ IНТЕГРАЦIЇ» договору щодо 
придбання серверного, телекомунiкацiйного обладнання, програмного за-
безпечення Центру обробки даних та послуг з технiчного навчання, згiдно з 
документацiєю щодо закупiвлi (надалi – «Договiр»),умови якого передбача-
ють отримання постачальником коштiв в рахунок оплати вартостi вказаного 
товару пiсля його належної поставки ПАТ «НДУ».

3. Встановити, що цiна Договору (вартiсть обладнання, програмного за-
безпечення та послуг) не повинна перевищувати 11 204 286 (одинадцять 
мiльйонiв двiстi чотири тисячi двiстi вiсiмдесят шiсть) гривень 00 коп. з ура-
хуванням ПДВ.Цiна Договору (вартiсть обладнання, програмного забезпечен-
ня та послуг) може бути змiнена в результатi проведення iндексацiї платежiв 
за Договором, як в сторону збiльшення, так i в сторону зменшення, пропорцiйно 
змiнi середньозваженого курсу долару США на мiжбанкiвському ринку Укра-
їни на день, що передує дню оплати по Договору порiвняно з курсом долару 
США на мiжбанкiвському ринку України на попереднiй банкiвський день вiд 
дати укладення Договору бiльше, нiж на 2 (два) вiдсотки.

4. Доручити Правлiнню ПАТ «НДУ» провести переговори та погодити з 
постачальником всi умови Договору разом iз будь-якими листами, 
повiдомленнями та iншими необхiдними документами, а також затвердити 
умови Договору з урахуванням умов, що встановленi пунктами 2,3 цього 
рiшення.

5. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «НДУ» Миндаугаса Бакаса на 
пiдписання вiд iменi ПАТ «НДУ» Договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЦЕНТР СИСТЕМНОЇ IНТЕГРАЦIЇ» на умовах, за-
тверджених Правлiнням ПАТ «НДУ» вiдповiдно до пункту 4 рiшення та з 
урахуванням умов, визначених цим рiшенням.

Рiшення прийнято вiдповiдно до пп. 31 п. 8.17 Статуту ПАТ «НДУ», який 
передбачає, що до виключної компетенцiї Наглядової ради належить при-
йняття рiшення про надання згоди (попередньої згоди) на вчинення зна-
чного правочину якщо ринкова (справедлива) вартiсть майна, робiт або 
послуг, що є його предметом, перевищує 1 (один) вiдсоток статутного 
капiталу Центрального депозитарiю або 1 (один) вiдсоток вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Центрального 
депозитарiю.

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

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

2. Найменування посади Голова правлiння  миндаугас Бакас
 (підпис)  М.П. (ініціали та прізвище керівника)  22.08.2017

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «нацIоналЬний депоЗитарIй УКраїни»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Донбасенерго»

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ,  

вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

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

http://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

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

II. текст повідомлення
Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) 

керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017р.* (протокол №16) 
прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової угоди 
№1 вiд 27.04.2017р. до договору на поставку продукцiї 

№20-20/01/17 вiд 20.01.2017р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з 

урахуванням додаткової угоди №1 вiд 27.04.2017р., що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 4605,02 тис.грн. з ПДВ**.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0,0877%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - електроди та дрiт електродний в асортиментi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- строк дiї договору до 31.12.2017р.
* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть 

змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства.
**Вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 27.04.2017р. загальна сума 

договору на поставку продукцiї №20-20/01/17 вiд 20.01.2017р. не 
змiнена.

Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) 
керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017р.* (протокол №16) 
прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової уго-
ди №2 вiд 27.07.2017р. до договору на поставку продукцiї 

№20-20/01/17 вiд 20.01.2017р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з 

урахуванням додаткової угоди №2 вiд 27.07.2017р, що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 4605,02 тис.грн. з ПДВ**.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0,0877%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - електроди та дрiт електродний в асортиментi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- строк дiї договору до 31.12.2017р.

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть 
змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства.

**Вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 27.07.2017р. загальна сума 
договору на поставку продукцiї №20-20/01/17 вiд 20.01.2017р. не 
змiнена.

Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) 
керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.04.2017р.* (протокол №20) 
прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової уго-
ди №1 вiд 04.04.2017р. до договору закупiвлi товарiв 

№АУП-25-01/00001 вiд 25.01.2017р.
Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з 

урахуванням додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р, що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 1200,6 тис.грн. з ПДВ**.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0,0229%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - дизельне паливо пiдвищеної якостi;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - EXW вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї 
договору до 31.12.2017р.

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть 
змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства.

**Вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. загальна сума 
договору закупiвлi товарiв №АУП-25-01/00001 вiд 25.01.2017р. не 
змiнена.

Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» 21.08.2017р. (протокол №2017/08-03) 
керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 14.04.2017р.* (протокол №20) 
прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - додаткової уго-
ди №1 вiд 04.04.2017р. до договору закупiвлi товарiв №АУП-25-01/00002 
вiд 25.01.2017р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору) з 
урахуванням додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р, що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 1700,4 тис.грн. з ПДВ**.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0,0324%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину - бензин А-95;
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочину 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська, 34-А, ЄДРПОУ 38903313;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною право-
чину;

- умови постачання - EXW вiдповiдно до Правил «Iнкотермс», строк дiї 
договору до 31.12.2017р.

* Рiшення Наглядової ради мiстить перелiк умов правочину, якi можуть 
змiнюватися за рiшенням виконавчого органу Товариства.

**Вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 04.04.2017р. загальна сума 
договору закупiвлi товарiв №АУП-25-01/00002 вiд 25.01.2017р. не 
змiнена.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 
Бондаренко едуард миколайович
22.08.2017р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«донБаСенерГо»
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2. -
.

ШановнІ аКцІонери!
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «аБС-УКр»

(код ЄдрпоУ 24720911, місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ,
вул. Глибочицька, буд.32-в)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБС-
УКР» (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів 08 вересня 2017 року 
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04050, м. Київ, вул. Гли-

бочицька, буд. 32-в, оф.1
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в 

Зборах: 14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для учас-

ті в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «АБС-УКР», які мають право на участь 

у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення таких зборів (а саме на 24 годину 04 вересня 2017року). Адреса влас-
ного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного - www.absu.com.ua

порядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.
3. Розгляд питання про забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «МІСЬ-

КІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 32587736, надалі - Позичальник) за відповід-
ним кредитним договором, що буде укладений Позичальником з ПАТ «УНІ-
ВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), шляхом надання поруки та 
передачі в заставу Банку майна Товариства.

4. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного 
договору поруки, інших пов’язаних угод та документів та підписання / укла-
дення таких договорів (документів) від імені Товариства.

Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документи, які 
ідентифікують особу акціонера, а представникам акціонерів додатково мати 
документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформ-
лені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 04050, 
м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-в кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної 

приватне аКцІонерне товариСтво «аБС-УКр»
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п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення позачергових Загальних зборів 
– також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами Генеральний директор Сарахман орест Іванович.

телефон для довідок: (044) 331-71-60 
Примітка: Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» 

у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загаль-

них зборів акціонерів Товариства на 08 вересня 2017 року (відповідно до про-
токолу Наглядової ради Товариства б/н від 21 серпня 2017 року) акціонери 
Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

наглядова рада товариства 
 Генеральний директор  Сарахман о.І.

ШановнІ аКцІонери
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«мІСЬКІ ІнвеСтицІї»
(код за ЄдрпоУ 32587736, місцезнаходження: 03035, Україна, м. Київ,

вул. митрополита василя липківського, буд.45)
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСЬКІ 

ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів 08 вересня 2017 року 
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин 
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. ми-

трополита василя липківського, буд.45, оф.701.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 

в Зборах: 14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», які 

мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годи-
ну 04 вересня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо питань, включених до порядку денного: www.misinvest.com.ua

порядоК денний:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
3. Про надання згоди на укладення Генеральної кредитної угоди між 

ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 
21133352).

4. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідної 
Генеральної кредитної угоди, інших пов’язаних угод та документів та під-
писання / укладення таких договорів (документів) від імені Товариства.

Для участі в Загальних зборах необхідно мати при собі документи, які 
ідентифікують особу акціонера, а представникам акціонерів додатково мати 
документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформ-
лені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 
03035, м. Київ, вул. митрополита василя липківського, буд.45, оф.701 
кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день 
проведення позачергових Загальних зборів – також у місті їх проведення. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Гене-
ральний директор нагаєвська Галина андріївна.

телефон для довідок: (044) 585-42-03
Примітка:
Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку 

зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства на 08 вересня 2017 року (відповідно до про-
токолу Наглядової ради Товариства б/н від 21 серпня 2017 року) акціоне-
ри Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх прове-
дення.

наглядова рада товариства 
Генеральний директор  нагаєвська Г.а

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЧерКаСивторреСУрСи»

2. Код за ЄДРПОУ: 01886224
3. Місцезнаходження: 18005 мiсто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 421
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-03-85, 33-03-85
5. Електронна поштова адреса: 01886224@afr.com.ua, vtorresurs50@

mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 21.08.2017 року На-
глядовою радою ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ» прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину (протокол засідання На-
глядової ради №73 від 21.08.2017 року).

Предметом правочину є купівля обладнання для переробки вторинної 
сировини (ПЕ плівки).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 97 700 ЄВРО (дев'яносто сім тисяч сімсот 
ЄВРО 00 центів), що за курсом Національного банку на 21.08.2017 року 
(29,925731 грн.) складає 2 923 743,9187 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 22 031 000,00 грн. (на 31.12.2016 року).

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) 13,27 %.

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що перед-
бачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.

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

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

2. Голова правлiння Гавриленко олександр Григорович 22.08.2017

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«СЄвЄродонецЬКий КотелЬно-механІЧний 

Завод»,
код ЄдрпоУ 01412472 

місцезнаходження: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,  
вул. Пивоварова, 1-Е

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 11 вересня 2017 року за адресою: лу-
ганська обл., м Сєвєродонецьк, вул. пивоварова, 1-е (приміщення 
заводоуправління, 1 поверх). 

початок зборів о 14 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для учас-
ті у зборах здійснюватиметься у день та за місцем проведення зборів з 
13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 
5 вересня 2017 р.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.

3. Затвердження передавального акта Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та докумен-

тами, необхідними для прийняття рішень з питань що виносяться на голо-
сування, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відпо-
відальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного 
робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: Лу-
ганська обл., м Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 1-Е (приміщення заводо-
управління, 1 поверх), а в день проведення загальних зборів - також у 
місті їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – голова комісії з припинення Гапон Микола Олексі-
йович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до переліку питань, що виносяться на 
голосування: http://atzvit.com.ua/01412472.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та до-
ручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки 
за телефоном: (06452) 41487.

Голова комісії з припинення товариства. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №160, 23 серпня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомості) емітента

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

товариСтво «оБ'Єднання мIжрайпоСтаЧ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00906166
3. Місцезнаходження: 67801, Одеська область, Овiдiопольський ра-

йон, смт.Овiдiополь, вул.Євгена Колiсниченка,9
4. Міжміський код та телефон, факс: (04851) 3-54-86, (04851) 3-54-86
5. Електронна поштова адреса: mezhraysnab@gmail.com
6. Адреса сторінка в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

21.08.2017 року Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення 
про надання згоди Правлiнню Товариства на продаж частки у розмiрi 
50,71%, що належить Товариству в Статутному капiталi ТОВ «ЛАЙК 
IНВЕСТ», а саме: 

- прийняти рiшення про надання згоди Правлiнню Товариства на про-
даж частки у розмiрi 50,71%, що належить Товариству в Статутному 
капiталi ТОВ «ЛАЙК IНВЕСТ», а саме:

- прийняти рiшення про надання згоди Правлiнню Товариства на про-
даж частини частки, що складає 20% вiд загального розмiру Статутного 
капiталу ТОВ «ЛАЙК IНВЕСТ», на користь САВОНАЗIО ВЕНЧЕРЗ ЛТД 
(SAVONAZIO VENTURES LTD), за ринковою цiною 16 981 470,57 грн. 
(шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот вiсiмдесят одна тисяча чотириста 
сiмдесят гривень п’ятдесят сiм копiйок);

- прийняти рiшення про надання згоди Правлiнню Товариства на про-
даж частини частки, що складає 20% вiд загального розмiру Статутного 
капiталу ТОВ «ЛАЙК IНВЕСТ», на користь КАРЕЛСЕНО ТРЕЙДIНГ ЛТД 
(CARELSENO TRADING LTD), за ринковою цiною 16 981 470,57 грн. 
(шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот вiсiмдесят одна тисяча чотириста 
сiмдесят гривень п’ятдесят сiм копiйок), що складає 20% вiд загального 
розмiру Статутного капiталу ТОВ «ЛАЙК IНВЕСТ»;

- прийняти рiшення про надання згоди Правлiнню Товариства на про-
даж частини частки, що складає 10,71% вiд загального розмiру Статутно-
го капiталу ТОВ «ЛАЙК IНВЕСТ», на користь САНТАЛIНА ХОЛДIНГС ЛТД 
(SANTALINA HOLDINGS LTD), за ринковою цiною 9 093 577,49 грн. (дев’ять 
мiльйонiв дев'яносто три тисячi п'ятсот сiмдесят сiм гривень сорок дев'ять 
копiйок). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 43056518,63 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  - 
39248000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 109,70 %

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

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

Голова правління  Кутяєв Георгій Геннадійович

Повідомлення 
про проведення позачергових зборів акціонерів 

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «метаБанК»

(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, 
пр. Металургів, 30)

Наглядова рада АТ «МетаБанк» повідомляє, що позачергові загальні 
збори акціонерів АТ «МетаБанк» відбудуться 25 вересня 2017 року за 
адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.металургів,30, кабінет 204 (зал засі-
дань).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводи-
тись у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металур-
гів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 09-50 год. до 10-20 год.

Початок роботи зборів о 10-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах акціонерів – 19 вересня 2017 року (станом на 24-00 го-
дину).

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

перелік питань та проекти рішень, щодо питань, 
включених до проекту порядку денного позачергових загальних 

зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

АТ «МетаБанк».

2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів 
акціонерів АТ «МетаБанк».

3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів АТ «МетаБанк».

4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 
«МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення осо-
би, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «Мета-
Банк».

5. Про внесення змін до положення про Правління АТ «МетаБанк» шля-
хом викладення його в новій редакції.

6. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «Мета-
Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

7. Про зміну розміру винагороди, що виплачується голові Наглядової 
ради за виконання повноважень та обов’язків голови Наглядової ради 
АТ «МетаБанк» та обрання особи, яка уповноважується на підписання змін 
до цивільно-правового договору з головою Наглядової ради АТ «Мета-
Банк», пов’язаних із зміною розміру її винагороди.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, пред-
ставники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов’язані з по-
рядком денним, проводиться у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою:  
м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник голови Прав-
ління Бєлка А.М. 

наглядова рада ат «метаБанк»

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 "аГрофIрма БереЗанСЬКа птахо-
фаБриКа"

2. Код за ЄДРПОУ: 30698067
3. Місцезнаходження: 07534, Київська обл., Баришiвський район, село 

Садове, -
4. Міжміський код, телефон та факс: 0452284271 0452284271
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bereza.nr-avers.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

На пiдставi Рiшення позачергового засiдання Наглядової ради 
ПрАТ  «Агрофiрма Березанська птахофабрика» (протокол №21-2017 вiд 
21.08.2017 р.), з 21.08.2017 р. припинено повноваження Голови Наглядо-
вої товариства Безик Альони Миколаївни (паспорт серiї СМ 270828, ви-
даний Баришiвським РВ ГУ МВС України у Київськiй областii 07 грудня 
2000 р.), на пiдставi поданої заяви. Зазначена особа часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 
04.05.2016р.

На пiдставi Рiшення позачергового засiдання Наглядової ради 
ПрАТ  «Агрофiрма Березанська птахофабрика» (протокол №21-2017 вiд 
21.08.2017 р.), Головою Наглядової товариства обрано Литвиненка Сергiя 
Григоровича (паспорт серiї СО 324974, виданий Харкiвським РУ ГУ УДМС 
України в Харкiвськiй областi 26 сiчня 2000 р.). Строк, на який призначено 
(обрано) особу - до обрання нового складу Наглядової ради на Загальних 
зборах акцiонерiв. Обрана посадова особа акцiями Товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Литвинен-
ко С.Г. був обраний Членом Наглядової ради 04.05.2016р. загальними збо-
рами акцiонерiв термiном на 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: менеджер з питань регiонального розвитку комерцiйного департа-
менту ЗАТ «Холдингова компанiя «Укртехнопром», менеджер з питань 
регiонального розвитку ТОВ «Елiас Дистрибьюшн», менеджер вiддiлу збуту 
ПрАТ «Агрофiрма Березанська птахофабрика», начальник вiддiлу збуту 
ПрАТ «Агрофiрма Березанська птахофабрика», Директор ТОВ «Торговий 
Дiм «Березанська птахофабрика». Посадова особа є представником 
акцiонера DIGOMAX LIMITED (iдентифiкацiйний код HE221220).

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 ПИЛЮЙКО АНДРIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.08.2017
(дата)
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до уваги акціонерів
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«ІнСтитУт транСпортУ нафти» ЄдрпоУ: 00148429.
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником більше 

10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного 
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом 
також – «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 00148429, місцезнаходження 
(адреса реєстрації): 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, повідомляє 
Вас про те, що оголошені на 11 годину 00 хвилин 29.08.2017 року поза-
чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товари-
ства «Інститут транспорту нафти» не вІдБУдУтЬСя.

реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачерго-
вих загальних зборах товариства, оголошених на 11-00 29.08.2017 
року проводитись не буде. 

Нагадуємо Вам, що реєстрація акціонерів та їх представників для учас-
ті у позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства 
«Інститут транспорту нафти», оголошених на 15 годину 00 хвилин 
29.08.2017 року за адресою: Україна, м. Київ, бульвар т. Шевченка, 38/40, 
готель «експрес», 4-й поверх, середній конференц зал, відбудеться 
29.08.2017р. з 14 год.00 хв. до 14 год. 45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, буль-
вар Т. Шевченка, 38/40, готель «Експрес», 4-й поверх, хол середнього конфе-
ренц залу.

Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» 
акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій 

Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧе пІдприЄмСтво «ор-
БІта» (код ЄДРПОУ 04833760), місцезнаходження: 49600, м. Дніпро, 
вул. Панікахи, 2 (надалі-Товариство) повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 вересня 
2017  року. об 11.00 за адресою: м. дніпро, вул. панікахи, 2, корп.01, 
кім. 620.

проект порядКУ денноГо 
позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Орбіта»
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 

Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів То-

вариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів у строки згідно з чинним законодавством України.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів щодо яких є заінтересованість у строки згідно з чинним 
законодавством України.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції. Затвердження Статуту у новій редакції. Надання повно-
важень щодо проведення державної реєстрації Статуту.

Реєстрація учасників відбуватиметься в день та за місцем проведен-
ня зборів з 10 години до 10 години 45 хвилин. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
буде складено станом на 24 годину 25 вересня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань про-
екту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Това-
риства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного по-
відомлення до дати проведення позачергових загальних зборів 
щоденно (крім п’ятниці, суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до  
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 годи-
ни 00 хвилин), за адресою: м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2, корп..10, 
кімн. № 50 (2 пов.), а в день проведення позачергових загальних збо-
рів - також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години  
00 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, є Бойко Олександр Володимирович – голова наглядової ради 
Товариства. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформа-
ція з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.orbita.dp.ua

Телефон для довідок: (056) 744-95-00.
Для участі у зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу: ак-

ціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, 
оформлене відповідно до чинного законодавства. 

наглядова рада прат «нвп «орбіта»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСЬКий ІнСтитУт по 

проеКтУванню нафтоперероБних 
І нафтохІмІЧних пІдприЄмСтв 

«УКрнафтохІмпроеКт»
повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради позачер-

гові загальні збори акціонерів відбудуться 27 вересня 2017 року. По-
чаток зборів о 10.00 в каб. 501, 5 поверх (конференц-зал головного 
корпусу) ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за адресою: 04053, м. Київ, 
Кудрявський узвіз, 5-Б. Реєстрація учасників зборів проводиться з 
8.30 до 9.45 в каб.330. 

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі :
- паспорт або документ, який засвідчує особу;
- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах 

(Довіреність на право участі та голосування, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом чи іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах-21.09.2017р.

проеКт порядКУ денноГо :
1. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-

нерів. 
3. Обрання голови лічильної комісії позачергових загальних зборів 

акціонерів. 
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) про-

ведення позачергових загальних зборів. 
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова 

вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства.

7. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних право-
чинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що пере-
дує їх вчиненню.

Наглядовою Радою ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» рекомендо-
вано наступні проекти рішень з питань, включених до порядку ден-
ного:

1. Головою зборів обрати Голову правління Товариства Левандов-
ського Анатолія Станіславовича.

2. Обрати наступний склад лічильної комісії :
- Коробка Валентина Миколаївна;
- Філячев Дмитро Ігорович; 
- Усенко Оксана Вікторівна.
3. Обрати Головою лічильної комісії Коробку Валентину Мико-

лаївну.
4. Секретарем зборів обрати Обіход Лідію Миколаївну.
5. Встановити регламент для виступаючих : 
1. Для виступів з питань порядку денного - до 5 хв. 
2. Для виступів при обговоренні виступів - до 2 хв. 
3. Для повторних виступів - до 2 хв.
6. Рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість 

якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства – затвердити.

7. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова 
вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчи-
ненню, – затвердити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: unxp.com.ua/zbori34.pdf

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за 
адресою: 

м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б каб.330 в робочі дні з 10.00 до 16.00. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – секретар Правління Тур Віра Карпівна. Тел. 
для довідок (044) 482-58-70 

Голова правління  а.С. левандовський
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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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00110734
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 
4. Міжміський код, телефон та факс +380933430232
5. Електронна поштова адреса emzavod2016@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

emz.org.ua

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

21.08.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ЕМЗ», а 
саме:

- відкликано (припинено повноваження) директора Литвина Володими-
ра Володимировича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (про-
токол вiд 21.08.2017р.) у зв’язку з внесенням змін до статуту. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями товариства не 
володiє. Особа перебувала на посаді з 10.08.2017р., непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- відкликано (припинено повноваження) голови Наглядової ради Литви-
на Володимира Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборів товари-
ства (протокол вiд 21.08.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр 
пакета акцiй, яким володiє особа - 3,005% вiд статутного капiталу товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 28.02.2017р., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- відкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради Литви-
на Сергiя Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства 
(протокол вiд 21.08.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр паке-
та акцiй, яким володiє особа - 8,348% вiд статутного капiталу товариства. 
Особа перебувала на посаді з 28.02.2017р., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- відкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради Шпиг 
Наталії Василiвни на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (про-
токол вiд 21.08.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета 
акцiй, яким володiє особа - 5,349% вiд статутного капiталу товариства. 
Особа перебувала на посаді з 28.02.2017р., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- відкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради Задо-
рожнього Максима Петровича на пiдставi рiшення загальних зборів товари-
ства (протокол вiд 21.08.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
акціями товариства не володiє. Особа перебувала на посаді з 28.02.2017р., 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- відкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради Стаднiк 
Альони Володимирiвни на пiдставi рiшення загальних зборів товариства 
(протокол вiд 21.08.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акція-
ми товариства не володiє. Особа перебувала на посаді з 28.02.2017р., не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- відкликано (припинено повноваження) голови Ревiзiйної комiсiї Шпиг 
Марiї Миколаївни на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (прото-
кол вiд 21.08.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета 
акцiй, яким володiє особа - 8,319% вiд статутного капiталу товариства. 
Особа перебувала на посаді з 28.02.2017р., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- відкликано (припинено повноваження) члена Ревiзiйної комiсiї Гетьма-
на Дмитра Борисовича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства 
(протокол вiд 21.08.2017р.) в зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної 
комiсiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр па-
кета акцiй, яким володiє особа - 9,989869% вiд статутного капiталу товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 28.02.2017р., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано з 22.08.2017 року на посаду голови Правління Оцела Валерія 
(по-батькові відсутнє) на пiдставi рiшення загальних зборів товариства 
(протокол вiд 21.08.2017р.) у зв’язку з внесенням змін до статуту. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями товариства не 
володiє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: 
директор. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має.
- обрано з 22.08.2017 року на посаду члена Правління Роговченко На-

талію Федосіївну на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (прото-
кол вiд 21.08.2017р.) у зв’язку з внесенням змін до статуту. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями товариства не 
володiє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: на-
чальник господарського відділу. Особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

- обрано з 22.08.2017 року на посаду члена Правління Скуратівського 
Леоніда Івановича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (про-
токол вiд 21.08.2017р.) у зв’язку з внесенням змін до статуту. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє особа - 0,0236% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано 
строком на 3 роки. До обрання займала посади: головний інженер. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано на посаду члена та голови Наглядової ради Мазура Юрія Су-
леймановича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол 
вiд 21.08.2017р.) та рiшення Наглядової ради (протокол вiд 21.08.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
особа – 9,989869% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано до 
наступних рiчних зборiв товариства. До обрання займала посади: началь-
ник управління. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа є акціонером.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Литвина Сергія Михайлови-
ча на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
21.08.2017р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа - 8,348% вiд статутного капiталу товариства. Особу об-
рано до наступних рiчних зборiв товариства. До обрання займала посади: 
голова наглядової ради, член наглядової ради. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є акціоне-
ром.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Задорожнього Максима Пе-
тровича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
21.08.2017р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями то-
вариства не володiє. Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства. 
До обрання займала посади: член наглядової ради. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є неза-
лежним директором.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Кулибабу Лідію Іванівну на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 21.08.2017р.) в 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями товариства не 
володiє. Особу обрано до наступних рiчних зборiв товариства. До обрання 
займала посади: майстер цеху. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа є незалежним директором.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Литвина Володимира Ми-
хайловича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
21.08.2017р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа - 3,005% вiд статутного капiталу товариства. Особу об-
рано до наступних рiчних зборiв товариства. До обрання займала посади: 
голова наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа є акціонером.

- обрано на посаду члена та голови Ревiзiйної комiсiї Шпиг Наталію Ва-
силівну на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
21.08.2017р.) та рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 21.08.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
особа - 5,349% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано строком 
на 3 роки. До обрання займала посади: виконавчий директор, член нагля-
дової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Шпиг Марію Миколаївну на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 21.08.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
особа - 8,319% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано строком 
на 3 роки. До обрання займала посади: голова Ревізійної комісії. Посадова 
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 Голова правління оцел валерій
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)    22.08.2017
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«новоаЗовСЬКа птахофаБриКа», 

(код за ЕДРПОУ 00696450; місцезнаходження: Україна, 87526, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул.130-ої Таганрозької дивізії,  
буд. 104 офіс 417; адреса веб-сторінки у мережі Інтернет  
www.novoazptah.pat.ua) повідомляє про проведення позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» вересня 
2017року об 11.00 за адресою: 87526, донецька обл., м. маріу-
поль, вул.130-ої таганрозької дивізії, буд. 104 офіс 417.  
Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори, 
відбудеться з 10.00 до 10.50 год. за місцем проведення позачер-
гових загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства 
необхідно мати паспорт або інший офіційний документ, що по-
свідчує особу, для представників акціонерів – довіреність на пра-
во участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України та документ, що 
посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь 
у чергових Загальних зборах – «21» вересня 2017р. станом на 
24.00 годину.

порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів.
2. Обрання Голови та членів лічильної комісії. 
3. Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «НОВОАЗОВСКА ПТАХОФАБРИКА» від 27 грудня 2016р., а 
саме: рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» шляхом перетво-
рення в товариство з обмеженою відповідальністю, рішення про при-
значення комісії з припинення, встановлення порядку та умов 
припинення ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»; визначення 
порядку та умов обміну акцій ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФА-
БРИКА» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»; про затвер-
дження порядку та умов викупу акцій ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТА-
ХОФАБРИКА»; про затвердження плану перетворення ПрАТ «НОВО-
АЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» в ТОВ «НОВОАЗОВСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА». 

4. Про зміну місцезнаходження ПрАТ ««НОВОАЗОВСЬКА ПТАХО-
ФАБРИКА».

5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХО-
ФАБРИКА» шляхом викладення його в новій редакції. Затвер-
дження нової редакції Статуту ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХО-
ФАБРИКА». 

6. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Кожемя-
кіна В.І.

7. Про обрання члена Наглядової ради. Затвердження умов дого-
вору (контракту) з членом Наглядової Ради ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА». Обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договору (контракту) з новообраним членом Наглядової Ради 
ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової ре-
дакції Статуту ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», та прове-
дення його державної реєстрації

9. Про державну реєстрацію скасування рішення про припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОАЗОВСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА» шляхом перетворення у Товариство з обмежною 
відповідальністю. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного www.novoazptah.pat.ua.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, 
що стосуються питань, включених до порядку денного та надати 
свої пропозиції з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 13.00 за адре-
сою: 87526, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ої Таганрозь-
кої дивізії, буд. 104 офіс 417. Особа, відповідальна за ознайом-
лення акціонерів з документами з питань порядку денного:  
член Наглядової ради ПрАТ  «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИ-
КА» Гусейнова Людмила Фариківна. Телефон для довідок:  
(0629) 63-16-38. 

підтверджую достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні.

Голова комісії з припинення
прат «новоаЗовСЬКа птахофаБриКа»       Гусейнова л.ф.

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"КомпанIя "райЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 13980201
3. Місцезнаходження 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 121В
4. Міжміський код, 
телефон та факс

380443934093 380443934094

5. Електронна поштова 
адреса

KochkalovA@ulf.com.ua

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

http://www.rise.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПАТ «Компанiя 

«РАЙЗ» №21 вiд 22.08.2017, з метою оптимiзацiї органiзацiйної 
структури, прийнято рiшення про припинення (закриття, лiквiдацiю) 
дев'яти вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй), з 30.08.2017р.,  
а саме:

1. МОСТИСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 38746070. Мiсцезнаходження 
ВП: 81324, Львiвська обл., Мостиський район, село Волиця,  
ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1.

2. КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 
34492636. Мiсцезнаходження ВП: 09100, Київська обл., мiсто Бiла Церк-
ва, ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 359.

3. ЖИТОМИРСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ 
ВП: 34492348. Мiсцезнаходження ВП: 10000, Житомирська обл., мiсто 
Житомир, Богунський район, ЗВЯГIЛЬСЬКА, будинок 19.

4. ОВРУЦЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 38515295. Мiсцезнаходження 
ВП: 11106, Житомирська обл., Овруцький район, село Радчицi,  
ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 39.

5. ОЛIЇВСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 38744817. Мiсцезнаходження 
ВП: 12402, Житомирська обл., Житомирський район, село Олiївка, ВУ-
ЛИЦЯ ЗВЯГЕЛЬСЬКА, будинок 19.

6. РОГАТИНСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 38744801. 
Мiсцезнаходження ВП: 77001, Iвано-Франкiвська обл., Рогатинський ра-
йон, мiсто Рогатин, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 18-А.

7. ОСТРIВСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 38805612. Мiсцезнаходження 
ВП: 47728, Тернопiльська обл., Тернопiльський район, село Острiв, ВУ-
ЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 12.

8. ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код ЄДРПОУ ВП: 39053065. 
Мiсцезнаходження ВП: 75024, Херсонська обл., Бiлозерський район, 
село Чорнобаївка, 152-Й КIЛОМЕТР ЗАЛIЗНИЧНОЇ ДОРОГИ ОДЕСА-
ХЕРСОН.

9. КАМ'ЯНОМОСТIВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «КОМПАНIЯ «РАЙЗ». Код 
ЄДРПОУ ВП: 39349138. Мiсцезнаходження ВП: 55232, Миколаївська обл., 
Первомайський район, селище Кам'яний Мiст, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ 
, будинок 1 А.

ВП здiйснювали частину або всi види дiяльностi, якi має право про-
водити юридична особа. Основний вид дiяльностi (за кодом КВЕД 
46.75)  - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами.

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 ШПIЧКА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ
Генеральний Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 22.08.2017

(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.За-
гальні відомості.1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне 
аКцIонерне товариСтво «тернопIлЬхлIБ».2. Код 
за ЄДРПОУ: 22604879.3. Місцезнаходження: 46027, м. Тернопiль,  
вул С. Будного,3, 3.4. Міжміський код, телефон та факс: 0352436241 
436241.5. Електронна поштова адреса: ternopilxlib@ter.net.ua.6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http:// www.ternopilxlib.ter.net.ua.7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення.Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
18.08.2017 р. (протокол №01/2017 вiд 18.08.2017р.) вiдбулися змiни в складi 
посадових осiб: припинено повноваження голови наглядової ради Токаренко 
Лариси Володимирiвни (не дала згоди на розголошення паспортних даних) в 
зв»язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Розмiр пакету акцiй о%. 
Термiн перебування на посадi 6 р.; члена наглядової ради Стешин Вiри 
Андрiвни (не дала згоди на розголошення паспортних даних) в звязку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi, Розмiр пакету акцiй 0.1078 %. 
Термiн перебування на посадi 6 р.; члена наглядової ради Шаланкевич Ольга 
Павлiвна (не дала згоди на розголошення паспортних даних) в звязку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi, Розмiр пакету акцiй 0.1078 %. 
Термiн перебування на посадi 6 р.; Голови Ревiзiйної комiсiї Горощук Ростисла-
ва Чеславiвна (не дала згоди на розголошення паспортних даних) в звязку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi, Розмiр пакету акцiй 0.0359 %. 
Термiн перебування на посадi 6 р.; члена Ревiзiйної комiсiї Зварич Наталiї 
Богданiвни (не дала згоди на розголошення паспортних даних) в звязку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi, Розмiр пакету акцiй 0 %. Термiн 
перебування на посадi 6 р.; члена Ревiзiйної комiсiї Герiй Iрина Романiвна (не 
дала згоди на розголошення паспортних даних) в звязку iз закiнченням термiну 
перебування на посадi, Розмiр пакету акцiй 0 %. Термiн перебування на посадi 
6 р.; Обрано на посаду Голови наглядової ради згідно рiшення наглядової ради 
вiд 18.08.2017 р.(протокол №03/2017 вiд 18.08.2017р.), представник групи 
акцiонерiв Гиске Iгор Андрiйович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмiр пакету акцiй 0 %. Пiдстава рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 18.08.2017 р. Строк призначення: до наступних рiчних зборiв 
Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти 
рокiв ТОВ «Тернопiльхлiбпром», ревiзор.; на посаду члена наглядової ради, 
акцiонер Шаланкевич Ольга Павлiвна (не дає згоди на розкриття паспортних 
даних). Розмiр пакету акцiй 0.1056 %. Пiдстава рiшення: рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.08.2017 р. Строк призначення: до наступ-
них рiчних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв ТОВ «Тернопiльхлiбпром», начальник експедиції; на 
посаду члена наглядової ради, акцiонер Процiв Людмила Олександрiвна (не 
дає згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0.1078 %. 

Пiдстава рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
18.08.2017 р. Строк призначення: до наступних рiчних зборiв Товариства. Iншi 
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв  
ТОВ «Тернопiльхлiбпром», начальник вiддiлу кадрiв; на посаду члена наглядо-
вої ради, акцiонер Фарiон Оксана Богданiвна (не дає згоди на розкриття пас-
портних даних). Розмiр пакету акцiй 0,03592 %. Пiдстава рiшення: рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.08.2017 р. Строк призначення: до 
наступних рiчних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: приватний підприємець; на посаду члена нагля-
дової ради, акцiонер Горбенко Надiя Олексiївна (не дає згоди на розкриття пас-
портних даних). Розмiр пакету акцiй 0.1078 %. Пiдстава рiшення: рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.08.2017 р. Строк призначення: до 
наступних рiчних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер; на посаду Голови ревiзiйної комісії 
(рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 18.08.2017 р.(протокол №2/2017 вiд 18.08.2017р.) 
Горощук Ростиславу Чеславiвну (не дає згоди на розкриття паспортних даних). 
Розмiр пакету акцiй 0.0359 %. Пiдстава рiшення: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 18.08.2017 р. Строк призначення: 3 р. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв ТОВ «Тернопiльхлiбпром», 
комiрник-постачальник; на посаду члена ревiзiйної комiсiї Дублянська Марiя 
Григорiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 
0,1078 %. Пiдстава рiшення: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 18.08.2017 р. Строк призначення: 3 р. Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п'яти рокiв ТОВ «Тернопiльхлiбпром», бухгалтер; на 
посаду члена ревiзiйної комiсiї Вiтик Галина Миколаївна (не дає згоди на роз-
криття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Пiдстава рiшення: рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.08.2017 р. Строк призначення:  
3 р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв  
ПАТ «Тернопiльхлiб», директор. Згiдно рiшення наглядової ради вiд  
18.08.2017 р. (протокол №03/2017 вiд 18.08.2017р.) припинено повноваження 
директора в зв»язку iз поданою заявою Вiтик Галини Миколаївни (не дала згоди 
на розголошення паспортних даних) , Розмiр пакету акцiй 0 %. Термiн перебу-
вання на посадi 4 р. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 18.08.2017 р. (протокол 
№03/2017 вiд 18.08.2017р.) вiдбулися змiни в складi посадових осiб: Криль 
Марiя Яремiвна (не дала згоди на розголошення паспортних даних) призначе-
на на посаду директора. Розмiр пакету акцiй 0.1078%. Пiдстава рiшення: 
рiшення наглядової ради Товариства вiд 18.08.2017 р. Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Тернопiльхлiб», головний 
бухгалтер. Термiн призначення – 3 р. Кiлькiсний склад наглядової ради приве-
дений у вiдповiднiсть до ЗУ «Про акцiонернi товариства». Посадові особи непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.III. Підпис.1. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством.2. Директор Криль Марiя Яремiвна.

 повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента 

пат «полтава-БанК».
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк».

2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента. 
II. текст повідомлення

1. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ «Полтава-банк» № 3236 вiд 
19.08.2017 р. т.в.о. головного бухгалтера Носенко Надiю Володимирiвну 
було переведено на посаду заступника головного бухгалтера з 21.08.2017 р. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр 
пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебувала на посадi т.в.о. головного бухгалтера Банку з 

02.02.2017 р. по 19.08.2017 р., 6 мiсяцiв.
2. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ «Полтава-банк» № 3237 вiд 19.08.2017 

р. призначено головним бухгалтером ПАТ «Полтава-банк» Вiрстюка Юрiя Ярос-
лавовича з 21.08.2017 р., пiсля попереднього погодження його кандидатури на 
посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним банком України 17.08.2017 р. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк призначення на посаду не обмежений. Останнi 5 рокiв 
обiймав наступнi посади: головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтер-
ського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» з 26.11.2009 р. по 31.12.2015 р.; керiвник фiнансово-економiчної служби 
ПП «Прем’єр Сакс» з 26.12.2016 р. по 12.06.2017 р.; провiдний економiст вiддiлу 
бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридич-
ними особами ПАТ «Полтава-банк» з 14.06.2017 по 19.08.2017 р.

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

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

2. Т.в.о. голови правління  _____               В.В. Гофман   21.08.2017 р. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 
М.П.

повІдомлення 
про намІр придБати ЗнаЧний 

паКет аКцІй
Громадянин України приймаК олеКСандр олеГовиЧ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 3219318093) по-
відомляє про намір придбати у свою власність значний пакет акцій При-
ватного акціонерного товариства «Фірма «АЕРОШЛЯХБУД» (ЄДРПОУ 
22891229). Купуючи даний пакет акцій Приймак Олександр Олегович діє 
без попереднього узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами.

відомості 
про пакет акцій, 

що:

тип та/або 
клас акцій Кількість акцій

- планується придбати 
Приймак О.О.:

прості іменні 
акції

6 000 шт. (шість 
тисяч) штук

- належить Приймаку О.О.: - -
-належить афілійованим з 
Приймаком О.О. 
особам:

- -

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Шановний акціонер!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фІрма «аероШляхБУд» 

(надалі – Товариство)
інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 29 вересня 2017 року з 10 години 30 годин 
до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 вересня 2017 року об 
11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 01054, 
м.  Київ, вул. олеся Гончара, 57-Б, 4–й поверх, офіс №1-1.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 67.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 25 вересня 2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.

5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 67, кімната 1 кожного 
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних збо-
рів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами головний бухгалтер Товариства Тесленко 
С.І.адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного - http://aerobud.emit.com.ua/aerobud/.

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі: -документ, що 
посвідчує особу акціонера чи його представника; - довіреність на право 
участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок: (044) 249-03-28.

наглядова рада

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  

«БанК «УКраїнСЬКий КапІтал»; код ЄДРПОУ 22868414, міс-
цезнаходження: 03062 м. Київ, пр-т Перемоги, 67 ; тел./факс (044) 205-37-26, 
електронна поштова адреса: offіce@buc.com.ua; Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.ukrcapital.com.ua відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підставі Реєстру власників 
іменних цінних паперів станом на 18.08.2017 р., отриманого від ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» 21.08.2017 р., повідомляє про зміну власників 
акцій, яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій банку, а саме:

У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом додаткової 
емiсiї акцiй: 

Збільшилася частка власника – юридичної особи - ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» (місцезнаходження: 39352, 
Полтавська область, Новосанжарський район, село Соколова Балка, ву-
лиця Перемоги, 27 В, код за ЄДРПОУ 31040860).

Розмір частки, яка належала ТОВ «СОКІЛ», до збільшення становив 
0% від загальної кількості акцій та 0% від кількості голосуючих акцій, після 
збільшення став 19,9999% від загальної кількості акцій та 20,0509% від 
кількості голосуючих акцій.

Збільшилася частка власника – юридичної особи - ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» (місцезнаходження:01001, 
м.  Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1, код за ЄДРПОУ 38926880).

Розмір частки, яка належала ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», до збільшення 
становив 2,8930% від загальної кількості акцій та 2,9052% від кількості 
голосуючих акцій, після збільшення став 9,9900% від загальної кількості 
акцій та 10,0155% від кількості голосуючих акцій.

Збільшилася частка власника – юридичної особи - ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», (місцезнахо-
дження: 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/1, 
код за ЄДРПОУ 35247177).

Розмір частки, яка належала ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», до збільшення 
становив 0% від загальної кількості акцій та 0% від кількості голосуючих 
акцій, після збільшення став 11,3964% від загальної кількості акцій та 
11,4255% від кількості голосуючих акцій.

Зменшилася частка власника – «фізичної особи» - Бєлашова Сергія 
Володимировича. Розмір частки, яка належить «фізичній особі», до змен-
шення становив 71,8472% від загальної кількості акцій та 72,1513% від 
кількості голосуючих акцій, після зменшення становить 43,3669% від за-
гальної кількості акцій та 43,4775% від кількості голосуючих акцій.

Зменшилася частка власника – «фізичної особи» - Киви Владислава 
Миколайовича. Розмір частки, яка належить «фізичній особі», до змен-
шення становив 9,3235% від загальної кількості акцій та 9,3630% від кіль-
кості голосуючих акцій, після зменшення становить 5,6277% від загальної 
кількості акцій та 5,6420% від кількості голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством Голова Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-
ТАЛ» Тіхоміров О.В. 21.08.2017 р. Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

повІдомлення
ШановнІ аКцІонери, приватне аКцІонерне това-

риСтво «теплоенерГомонтаж», (прат «тем») 
ЄДРПОУ 00120980 (далі – Товариство), 

місцезнаходження: 61166, Харківська область, 
м. Харків, проспект Науки, буд. 30 

повідомляє, що 26 вересня 2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 
61166, харківська область, м. харків, проспект науки, буд. 30, актова 

зала (каб. №1), відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів 
Товариства.

реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
Загальних зборах буде здійснюватися реєстраційною комісією 26 вересня 
2017 року з 10 години 00 хв. по 10 годину 40 хв. за адресою проведення 
зборів: 61166, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, буд. 30 в 
холі на першому поверсі будівлі. 

Датою складення переліку акціонерів ПрАТ «ТЕМ», які мають право на 
участь у Загальних зборах визначено станом на 24.00 год. 20.09.2017 
року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі оригінал пас-
порту, а представникам акціонерів – оригінал паспорту та оригінал дові-
реності на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

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

Загальних зборів акціонерів:
1) Про обрання Голови та членів Лічильної комісії позачергових За-

гальних зборів акціонерів Товариства;
2) Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства; 
3) Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства; 
4) Про зміну юридичної адреси Товариства;
5) Про створення(заснування) дочірнього підприємства на основі Кос-

тянтинівського монтажного Управління; 
6) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 

Статуту у новій редакції та визначення уповноваженої особи для під-
писання Статуту в новій редакції і проведення його державної реє-
страції.

До дати проведення Загальних зборів акціонери та їх повноважні 
представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това-
риства: 61166, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, буд. 30, 
актова зала (каб. №1), кожного вівторка з 10:00 години до 12:00 години. 
Відповідальна особа – Шевченко М.І. (тел. +38(057)702 02 52). Акціоне-
рам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – пас-
порт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
України. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
www.tem.com.ua

Телефон для довідок: +38(057)702 02 52.
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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)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР»

2. Код за ЄДРПОУ: 33719849
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1007 А
4. Міжміський код, телефон та факс: +38-044-391-54-90,  

+38-044-391-54-90
5. Електронна поштова адреса: office@evrovubor.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

садових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВИБІР»(протокол від 21.08.2017 №4) з 22 серпня 2017 року призначено на 
посаду Заступника Директора Воронцова Сергія Юрійовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надав). Наказ по Товариству від 21.08.2017 
року № 6о/с. Останні 5 років займав позаду Директора. Часткою в статут-
ному капіталі Товариства не володіє. 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. директор  лесик п.в.
22.08.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «ЄвропейСЬКий виБІр»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Чернiвецька обласна друкарня» корпоративне пiдприємство  
ДАК «Укрвидавполiграфiя»; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02469698;  
3. Місцезнаходження: 58018, Чернівецька обл., м. Чернiвцi, вул. Голо-
вна, буд. 200; 4. Міжміський код, телефон та факс: (03722) 4-06-19, 
7-59-95; 5. Електронна поштова адреса: 4od@bukzberigach.cv.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/
prat-chern-vetcka-oblasna-drukarnia; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення 
1. На підставі наказу голови правління від 22.08.2017 р., № 18-к 

призначено на посаду головного бухгалтера Ковтуна Миколу Васильо-
вича з 22.08.2017р. Особу призначено на невизначений строк. Протя-
гом останнiх 5 рокiв обіймав посади: провiдний бухгалтер ЧФ ПАТ «Ук-
ртелеком»; головний бухгалтер ТОВ «НОРМАН» та ТОВ «НОРМАС». 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правлiння юлик С.д. 
22.08.2017р.

приватне аКцIонерне товариСтво «ЧернIвецЬКа оБлаСна дрУКарня»
Корпоративне пIдприЄмСтво даК «УКрвидавполIГрафIя»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«вернУм БанК»

2. Код за ЄДРПОУ 
36301800
3. Місцезнаходження 
02094 м. Київ пр. Юрія Гагаріна, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 559-23-18 (044)559-23-18
5. Електронна поштова адреса 
info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

21 серпня 2017 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (протокол 
№138) прийнято рiшення про звільнення 23.08.2017р. Лупой Романа Олексан-
дровича з посади Заступника Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в зв’язку 
із його заявою про звільнення за власним бажанням. На посаді Заступника Го-
лови Правління перебував з 20.01.2017 року. Лупой Р.О. часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі чи посадові 
злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надано. На посаду 
Заступника Голови Правління замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2.
В.о. Голови Правління Савчук О.М.

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

(дата) 

відомості про зміну складу посадових осіб 
пат «пІдКамІнСЬКий аГротехСервІС» 

(Код за ЄдрпоУ 00905468, місцезнаходження 80670, смт.підкамінь, 
вул.Грушевського, буд.58)

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол № 2 від 21.08.2017 р.) , 
відбулись зміни у складі посадових осіб Товариства:

Звільнено:
- Голова правління Баран Володимир Богданович, (особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 
21.08.2017 р.; часткою в статутному капіталі не володіє; на займаній по-
саді перебував 3 (три) роки;

- заступник голови правління Чиж Ростислав Миронович, (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на 
посаді з 21.08.2017 р.; частки в статутному капіталі немає; на займаній 
посаді перебував 3 (три) роки;

- головний бухгалтер Федорків Оксана Любомирівна, (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 
21.08.2017 р.; часткою в статутному капіталі не володіє; на займаній по-
саді перебував 3 (три) роки;

- Голова правління Ковальський Михайло Степанович, паспорт серії 
КС № 366064, виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській облас-
ті, 05.11.2004р., обрана на посаду 21.08.2017 р.; часткою в статутному 
капіталі не володіє;

обрано:
- Голова правління Ковальський Михайло Степанович, паспорт серії 

КС № 366064, виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській облас-
ті, 05.11.2004р., обрана на посаду 21.08.2017 р.; часткою в статутному 
капіталі не володіє;

- Заступник голови правління Маковка Микола Григорович, паспорт серії КВ 
№ 415382, виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській області, 
18.05.2000р. обрана на посаду 21.08.2017 р.; часткою в статутному капіталі не 
володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Головний бухгалтер Чиж Галина Миколаївна, паспорт серії КВ № 172349, 
виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській області, 21.09.1999р. об-
рана на посаду 21.08.2017 р.; часткою в статутному капіталі не володіє;

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звільнених та при-
значених посадових осіб немає.

пат «підкамінський агротехсервіс»
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1. ПРАТ 5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 4
2. ПРАТ АБС-УКР 10
3. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 12
4. ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 17
5. ПАТ БТА БАНК 3
6. ПАТ БТА БАНК 3
7. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 18
8. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 6
9. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 14

10. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 8
11. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 13
12. ПАТ КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 5
13. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17440
2

14. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 7
15. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЦЕНТР» 19
16. ПАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ» 15
17. ТОВ КОНКОРД КЕПІТАЛ 4
18. ПАТ МЕТАБАНК 12
19. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 11
20. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 

ЗАХИСТУ АКАДЕМІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ

4

21. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 5
22. ПРАТ НВП «ОРБІТА» 13
23. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 15

24. ПРАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 12
25. ПАТ ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 8
26. ПАТ ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ 8
27. ПАТ ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 18
28. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 7
29. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 16
30. ПРАТ ПОЛЬОТ 9
31. ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 16
32. ПРАТ ПРОМАВТОМАТИКА 8
33. ПРАТ ПРОМВИБУХ 9
34. ПАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
11

35. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 18
36. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 19
37. ПАТ ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 17
38. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 2
39. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 16
40. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ (УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І 
НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»)

13

41. ПРАТ ФІРМА «ЛІСОВА» 3
42. ПРАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 17
43. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 7
44. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 11
45. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 18

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 30968986
3. Місцезнаходження 02160, м. Київ, пр-т. Соборностi, 19
4. Міжміський код, телефон та факс 044 499 77 61 044 499 77 60
5. Електронна поштова адреса ashevkoplyas@alfaic.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.alfaic.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 

(Протокол №06 вiд 21.08.2017 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових 
осiб:

Припинено повноваження Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУ-
ВАННЯ» Мисника Геннадiя Павловича, який обiймав зазначену посаду 1 рiк.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 
(Протокол №06 вiд 21.08.2017 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових 
осiб:

Обрано з 22.08.2017 року Головою Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРА-
ХУВАННЯ» Гевель Iрину Вiталiївну. Посадову особу обрано на строк – без-
строково. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не 
володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: заступника директора з 
продажiв.

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 Мисник Геннадiй Павлович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.08.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«Страхова КомпанIя «алЬфа СтрахУвання»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пат КБ "центр"
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ  

Вул. Раїси Окипної, 8-а
4. Міжміський код, телефон та факс +38044-393-74-00  

+38044-393-74-06
5. Електронна поштова адреса ovsdyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http:||bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації
II. текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Засіданням Наглядової Ради від 
17.08.2017. Протокол Засідання Наглядової Ради від 17.08.2017 р. Призна-

чення посадової особи виконано на підставі Протокол Засідання Наглядової 
Ради №27 від 17.08.2017 Посадова особа Погребна Наталія Павловна 
(паспорт:немає згоди про розкриття паспортних даних ), призначена на по-
саду Начальник служби внутрішнього аудиту. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: з 21.08.2017. Припинити з 19.08.2017 повноваження 
Бачинського Романа Мироновича Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: З 2001 по грудень 2014 Департамент інспектування 
банків НБУ; з січня 2015 по 2017 Аудиторська фірма «Актив Аудит». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акції

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 Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.08.21
(дата)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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 № 17160
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
22.08.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


