
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про визнання таким, що 
втратило чинність, рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
21 квітня 2016 року № 361»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 25.05.2017 № 372 схвалено проект рішення 
«Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 
квітня 2016 року № 361», розроблений у зв’язку з втратою 
чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на спри-
яння капіталізації та реструктуризації банків» № 78-VIII (далі 
– Закон), що був спрямований на захист економічної безпеки 
держави, посилення фінансової спроможності банківської 
системи України та підвищення рівня довіри до неї і поширю-
вався на банки, що потребують додаткової капіталізації.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР –  
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Порядку 

реєстрації випусків акцій при спрощеній 
процедурі реорганізації та капіталізації банків»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 25.05.2017 було схвалено проект 
рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку реєстра-
ції випусків акцій при спрощеній процедурі реорганізації 
та капіталізації банків» (далі – Проект).

Проект розроблено відповідно до пунктів 1 і 3 частини 
другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
частини десятої статті 6, статей 28 - 30, 32, 33, 35 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини 
четвертої статті 14, частини першої статті 15, частини 
першої статті 16, статті 84 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», Закону України «Про спрощення проце-
дур реорганізації та капіталізації банків».

Проектом пропонується визначити, що дія цього акту 
поширюється на банки, які здійснюють збільшення ста-
тутного капіталу або реорганізацію шляхом приєднання 
до іншого банку за спрощеною процедурою, визначеною 
Законом України «Про спрощення процедур реорганіза-
ції та капіталізації банків», при цьому встановлюються:

1) порядок капіталізації банків за спрощеною процеду-
рою, а саме:

порядок збільшення статутного капіталу,
порядок реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, 

звіту про результати приватного розміщення за спроще-
ною процедурою, 
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документи, які подаються для реєстрації випуску та 
проспекту емісії акцій при збільшенні статутного капі-
талу, 

документи, які надаються для реєстрації звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій,

2) процедура реорганізації банку шляхом приєднання 
до іншого банку, а саме:

порядок реорганізації банку шляхом приєднання до ін-
шого банку,

порядок зупинення обігу акцій Банку, що приєднується,
порядок реєстрації випуску акцій Банку-

правонаступника, звіту про результати розміщення (об-
міну) акцій та скасування реєстрації випуску акцій Банку, 
що приєднується,

документи, що подаються для реєстрації випуску ак-
цій,

документи, що подаються для реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення (обміну) акцій.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
Національною комісією з цінних паперів та фондо-

вого ринку (далі - Комісія) розроблено проект рішення 
««Про затвердження Переліку документів, що мають 
бути подані ліцензіатом після відкликання банківської 
ліцензії, для подовження провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів) та порядок їх подання до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» (далі – Проект 
рішення).

Проект рішення Комісії було розроблено на виконання 
вимог

Закону України «Про спрощення процедур реорганіза-
ції та капіталізації банків».

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

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рі-
шення просимо надсилати поштою за адресою: Націо-
нальній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (де-
партамент регулювання діяльності торговців цінними 
паперами та фондових бірж), та на електронну адресу: 
olena.nechyporuk@nssmc.gov.ua).

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

25.05.2017 року  м. Київ  № 144/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв Ти-
мур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 16 ве-
ресня 2016 року № 930 «Про надання повноважень», 
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) на під-
ставі заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГЛАВБУХ» (ТОВ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «ГЛАВБУХ»),

код за ЄДРПОУ 33547264,
місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд. 17, 

офіс 16, м. Київ, 01004,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України  
№ 3942 від 23 лютого 2007 року, терміном чинності до  
22 грудня 2021 року,

свідоцтво про відповідність системи контролю якості, 
видане відповідно до рішення Аудиторської палати Укра-
їни від 28 листопада 2013 року № 283/4, 

інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів:

Носов В.Г. – на посаді директора;
Біленко Є.В. – на посаді аудитора;
Гуржій Л.П. – на посаді аудитора,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГЛАВБУХ» (ТОВ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГЛАВБУХ») (код за ЄДРПОУ 
33547264) до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів.

Голова Комісії Хромаєв Т.З.

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВиНи НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
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строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» (вул. Ко-
товського, буд. 4, м. Київ, 04060, код за ЄДРПОУ: 
24250954) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Компанія Киї-
вінвестбуд» у зв’язку перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Компанія Київінвест-
буд» (код за ЄДРПОУ: 24250954) – розпорядження 
№  226-Кф-З від 24 травня 2017 року.

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

«26» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із 
змінами), та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Сви-
нець» (вул. Б. Хмельницького, буд. 1, м. Костянтинівка, До-
нецька область, 85102, код за ЄДРПОУ: 30615525) на зупи-
нення обігу акцій ПрАТ «Свинець» у зв’язку перетворенням 
акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Сви-
нець» (код за ЄДРПОУ: 30615525) – розпорядження  
№ 227-Кф-З від 25 травня 2017 року.

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

«29» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «Чернігівський автозавод» (проспект 
Миру, 312, м. Чернігів, 14007, код за ЄДРПОУ: 32601556) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «Чернігівський автозавод». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Чернігів-
ський автозавод» від 24.05.2011 року № 31/24/1/11 (дата 
видачі – 19.01.2012), видане Чернігівським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 209-Кф-С-А від 25 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 

директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬ-
НИХ КОНСТРУКЦІЙ» (вул. Якутська, буд. 10, м. Київ, 03680, 
код за ЄДРПОУ: 14301395) на відновлення обігу акцій, від-
новлено обіг акцій ПАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНиХ КОН-
СТРУКцІй» (код за ЄДРПОУ: 14301395) – розпорядження 
№ 5-Кф-ВО від 25 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 11 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 12.05.2017 № 1002564182 
щодо внесення 19.01.2017 запису про судове рішення Гос-
подарського суду Хмельницької області від 11.01.2017 у 
справі № 924/882/16 про визнання ЗАТ «Реммаш-Інвест» 
(код за ЄДРПОУ: 22767280, вул. Володимирська, буд. 109, 
м. Хмельницький, 29000) банкрутом і відкриття ліквідацій-
ної процедури та інформації, отриманої від арбітражного 
керуючого-ліквідатора ЗАТ «Реммаш-Інвест» Рудого А.М. 
(лист від 20.04.2017 № 924/882/16-52), зупинено обіг акцій 
ЗАТ «Реммаш-Інвест» (код за ЄДРПОУ: 22767280) – роз-
порядження № 231-Кф-З від 26 травня 2017 року.

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

«30» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих ПАТ «Запорізький рибокомбінат» (вул. 
Привокзальна, 21, м. Запоріжжя, 69600, код за ЄДРПОУ: 
00476642) на зупинення обігу акцій ПАТ «Запорізький ри-
бокомбінат» у зв’язку перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПАТ  «Запорізький рибо-
комбінат» (код за ЄДРПОУ: 00476642) – розпорядження 
№ 234-Кф-З від 26 травня 2017 року.

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

«30» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 № 1843, пункту 1 розділу V По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від  
28 травня 2013 року № 822/23354 (зі змінами), та від-
повідно до документів, наданих Публічним акціонер-
ним товариством «УНІВЕРСАЛ БАНК», 04114, м. Київ, 

вул. Автозаводська, 54/19, код за ЄДРПОУ: 21133352, 
на реєстрацію звіту про результати приватного розмі-
щення акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій  
Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ 
БАНК». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій Публічного акціонерного товариства «УНІВЕР-
САЛ БАНК» від 31 січня 2017 року №  14/1/2017-Т, ви-
дане Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 208-Кф-СТ-А від 25 травня 2017 року.

26.05.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ЗАВОД СЕГМЕНТ"
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "За-

вод Сегмент". Код за ЄДРПОУ емітента: 14308799. Місцезнаходження:
25011, м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева,83. Міжміський код, те-
лефон та факс: 0522-22-28-94. Електронна поштова адреса: seg-
ment@segment.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: segment.pat.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 21 квітня 2017 ро-
ку, Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань: 26 травня 2017 року. Повне найменування акціонерного товарис-
тва до зміни: Публічне акціонерне товариство "Завод Сегмент". Повне
найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне
товариство "Завод Сегмент".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Федоренко Євгеній Іва-
нович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО 
«СОцІАЛЬНА СфЕРА»

2. Код за ЄДРПОУ 21750874
3. Місцезнаходження 43017 м.Луцьк вул.. Боженка 34а
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)260693 (0332)260791
5. Електронна поштова адреса socsfera@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

21750874.infosite.com.ua

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

Загальними зборами акцiонерiв 26.05.2017 року було прийнято рiшення 
про виплату дивiдендiв акцiонерам у розмірі 100000,00 грн., з розрахунку 
0,00303 грн. на одну акцiю. Дата складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв 26 травня 2017 року. Виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi. Строк виплати 6 мiсяцiв: з 01.06.2017 по  
30.11.2017р.

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

2. Найменування посади Сух Віталій Семенович
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-84-44, (0532) 66-84-44
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно з рішенням 

Наглядової Ради ПрАТ «Полтавакультторг» (протокол засідання від 
25 травня 2017р.):

Припинити повноваження 26 травня 2017 р. директора ПрАТ «Полта-
вакультторг» Ємця Андрія Миколайовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) в зв'язку з закінченням дії контракту. Перебував на по-
саді з 26.11.2016 р. 

Призначено (переобрано) рішенням Наглядової Ради ПрАТ «Полтава-
культторг» (протокол засідання від 25 травня 2017р.) на новий строк Ди-
ректора товариства Ємця Андрія Миколайовича, по сумісництву, строком 
на 1 рік з 27 травня 2017р. 

Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду директора 
ПрАТ  «Полтавакультторг», старшого юрисконсульта ГПУ «Полтавагазви-
добування».

Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє част-
кою в статутному капіталі емітента.

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

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

2. Директор  Ємець А. М.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 34801918
3. Місцезнаходження 65098, місто Одеса, вулиця Новікова, буди-

нок13
4. Міжміський код, телефон та факс (048)705-21-62 (048)705-19-15
5. Електронна поштова адреса ugkenergy@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації ugk-energy.com.ua
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 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 12.04.2017;Загальними зборами акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ» 12 квітня 2017 року (Протокол від 12.04.2017р.) прийнято рі-
шення змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВ-
ДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство.Дата державної реєстрації відповід-
них змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 
24.05.2017;Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУ-
БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ»;Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМ-
ПАНІЯ».

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

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

2.Генеральний директор               Колесников К.Г.
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 25.05.2017

СПРОСТУВАННЯ ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРи-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» повідомляє про спрос-
тування Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
щодо зміни складу посадових осіб емітента, яка була розкрита:  - у Загаль-
нодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 24.04.2017р. о 20:09; - в 
офіційному друкованому виданні Бюлетень «ВIДОМОСТI НКЦПФР» № 79 
(2584) від 26.04.2017р.; - на сторінці «http://taslife.com.ua/» в мережі Інтер-
нет 26.04.2017р.; - шляхом подання до НКЦПФР – 03.05.17р.

Спростування вказаного Повідомлення здійснюється у зв’язку з наве-
денням додаткової (уточнюючої) інформації, яка необхідна для повного і 
всебічного розкриття (у порядку п.15 розділу І Рішення НКЦПФР № 2826 
від 03.12.2013р.) даних, наведених у зазначеному Повідомленні. 

Виправлена (доповнена) особлива інформація емітента буде розкрита, 
відповідно до вимог Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р., у той самий 
спосіб (способи), яким(и) було розкрито спростоване Повідомлення.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Голова Правління Власенко Андрій Леонідович

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 ДОЧIРНЄ ПIДПРиЄМСТВО 
"САВСЕРВIС СТОЛицЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 31903537
3. Місцезнаходження 03115, Київ, Миколи Краснова
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)452-98-83 (044)452-98-83

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

http://31903537.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до протоколу № 359 Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» вiд 25 травня 2017 
року (далi по тексту - Рiшення власника) було прийнято рiшення про 
звiльнення Цимбала Костянтина Валерiйовича з посади директора 
ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» 31 травня 2017 
року за угодою сторiн.

Цимбал Костянтин Валерiйович, паспортнi данi: СН 838632, виданий 
Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 04 червня 1998 року, про-
живає за адресою: м. Київ, вул. Радунська, б. 42/10, кв. 72. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебував на 
посадi директора ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИ-
ЦЯ» - з 18.12.2013 р. по 31.05.2017 р. - 3 роки i 5 мiсяцiв.

Вiдповiдно до протоколу № 359 Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» вiд 25 травня 2017 
року (далi по тексту - Рiшення власника) було прийнято рiшення про при-
значення Саєвського Юрiя Юрiйовича на посаду директора ДОЧIРНЬОГО 
ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» з 01 червня 2017 року шляхом 
переведенням з посади заступника директора ДОЧIРНЬОГО 
ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» на посаду директора 
ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ».

Саєвський Юрiй Юрiйович, паспортнi данi: НК 762387, виданий Дес-
нянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 22 сiчня 2000 року, 
проживає за адресою: мiсто Чернiгiв, вулиця Д. Iбаррурi, будинок 80, квар-
тира 60. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу - без обмеження термiну повноважень. Попереднi посади: з 
12.04.2000 р. здiйснював пiдприємницьку дiяльнiсть як фiзична особа-
пiдприємець; з 01.06.2015 р. - директор Фiлiалу Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «САВСЕРВIС - МОВА» (Код ЄДРПОУ 30776789) у  
м. Чернiгiв; з 12.02.2016 р. - директор Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ТС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36264680).

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

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

2. Найменування посади Цимбал Костянтин Валерiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ТАС»

2. Код за ЄДРПОУ 30929821
3. Місцезнаходження 03062, мiсто Київ, 

пр-т. Перемоги, 65 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 507-07-09 (044) 537-37-40
5. Електронна поштова адреса i.oleksyuk@taslife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://taslife.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-

не) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової 
ради Попенко Сергiя Павловича з 22.04.2017 року. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ 
«СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi 
Голови Наглядової ради 1 рiк i 5 мiсяцiв. Пiдстава рiшення та обґрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв. 

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-
не) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової 
ради Бiлонога Олексiя Вiкторовича з 22.04.2017 року. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ 
«СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi 
Члена Наглядової ради 1 рiк i 5 мiсяцiв. Пiдстава рiшення та обґрунтуван-
ня змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв.

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-
не) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової 
ради Дацуна Сергiя Васильовича з 22.04.2017 року. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ 
«СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi Члена На-
глядової ради 1 рiк i 5 мiсяцiв. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв.

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-
не) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової 
ради Ястремської Наталiї Євгенiвни з 22.04.2017 року. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ 
«СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi 
Члена Наглядової ради 1 рiк i 5 мiсяцiв. Пiдстава рiшення та обґрунтуван-
ня змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв.

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-
не) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової 
ради Тiгiпко Вiкторiї Вiкторiвни з 22.04.2017 року. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi 
АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi 
Члена Наглядової ради 1 рiк i 5 мiсяцiв. Пiдстава рiшення та обґрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв.

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-
не) прийнято рiшення про обрання з 22.04.2017 року Попенка Сергiя Пав-
ловича (представника акцiонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 
LIMITED) на посаду Голови Наглядової ради. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє 
в статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти 
рокiв вказана особа обiймала посади: ТОВ «ТАС Груп» - Голова Ради 

Директорiв, ТОВ «ГРУПА ТАС» - Голова Ради Директорiв, ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» - Голова На-
глядової ради, ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» - Член Наглядової 
ради. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб: волевиявлення акцiонерiв. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки.
21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (при-

ватне) прийнято рiшення про обрання з 22.04.2017 року Бiлонога Олексiя 
Вiкторовича (представника акцiонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 
LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою 
володiє в статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогаше-
на судимiсть за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв вказана особа обiймала посади: ТОВ «ТАС 
ГРУП» - Директор з юридичних питань, ТОВ «ГРУПА ТАС» - Директор з 
юридичних питань, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС» - Член Наглядової ради, ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА» - Член Наглядової ради. Пiдстава рiшення та обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки.
21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-

не) прийнято рiшення про обрання з 22.04.2017 року Дацуна Сергiя Васи-
льовича (представника акцiонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 
LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в 
статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти 
рокiв вказана особа обiймала посади: ТОВ «ТАС ГРУП» - Директор казна-
чейства, ТОВ «ГРУПА ТАС» - Директор казначейства, ТОВ «ГРУПА ТАС» - 
Фiнансовий директор, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС» - Член Наглядової ради. Пiдстава рiшення та 
обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлен-
ня акцiонерiв. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки.
21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-

не) прийнято рiшення про обрання з 22.04.2017 року Ястремської Наталiї 
Євгенiвни (представника акцiонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 
LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в 
статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти 
рокiв вказана особа обiймала посади: ТОВ «ТАС ГРУП» - Директор з 
управлiння активами у фiнансовому секторi, ТОВ «ГРУПА ТАС» - Директор 
з управлiння активами у фiнансовому секторi, ТОВ «ГРУПА ТАС» - Дирек-
тор з фiнансового контролю та бюджетування, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» - Член Наглядової ради, 
ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» - Член Наглядової ради. Пiдстава 
рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: во-
левиявлення акцiонерiв. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки.
21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-

не) прийнято рiшення про обрання з 22.04.2017 року Зiнкевич Вiкторiї 
Вiталiївни (представника акцiонера: T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 
LIMITED) на посаду Члена Наглядової ради. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в 
статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти 
рокiв вказана особа обiймала посади: ТОВ «ТАС ГРУП» - юрист, ТОВ «ГРУ-
ПА ТАС» - юрист, ТОВ «ГРУПА ТАС» - Заступник директора з юридичних 
питань. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв. 

Посадову особу обрано (призначено) на строк у три роки.
21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-

не) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної 
комiсiї Воржевої Вiкторiї Євгенiвни з 22.04.2017 року. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. 

Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi 
АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї 1 рiк. Пiдстава рiшення та обґрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв.

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-
не) прийнято рiшення про припинення повноважень Секретаря Ревiзiйної 
комiсiї Нелепи Ганни Павлiвни з 22.04.2017 року. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС»
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Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ 
«СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини у особи вiдсутня. Вказана особа перебувала на посадi Секретаря 
Ревiзiйної комiсiї 1 рiк. Пiдстава рiшення та обґрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: волевиявлення акцiонерiв.

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-
не) прийнято рiшення про обрання з 22.04.2017 року Клєвакiної Наталiї 
Валентинiвни на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в 
статутному капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти 
рокiв вказана особа обiймала посади: ТОВ «ГРУПА ТАС» - Начальник 
управлiння контролiнгу над активами страхового сектору, ПрАТ «СК 
«АСТРУМ» - Головний бухгалтер, ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» - Головний бухгал-
тер, ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» – Ревiзор. Пiдстава рiшення та 
обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: волевиявлення 
акцiонерiв. Посадову особу обрано (призначено) на строк (перiод) до дати 
проведення чергових рiчних Загальних зборiв.

21.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК «ТАС» (приват-

не) прийнято рiшення про обрання з 22.04.2017 року Нелепи Ганни Павлiвни 
на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному 
капiталi АТ «СК«ТАС» (приватне) - 0%. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини у особи вiдсутня. Протягом останнiх п’яти рокiв вказана 
особа обiймала посади: Начальник Управлiння з контролю активiв у 
банкiвському секторi дирекцiї Фiнансового контролю та бюджетування - ТОВ 
«Група «ТАС»; Начальник Вiддiлу звiтностi - Мiжнародна фiнансова компанiя 
Восток Фiнанс Груп; Начальник Вiддiлу планування та звiтностi - ПАТ «Свед-
банк», Секретар Ревiзiйної комiсiї - АТ «СК«ТАС» (приватне). Пiдстава 
рiшення та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: во-
левиявлення акцiонерiв. Посадову особу обрано (призначено) на строк 
(перiод) до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв.

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 Власенко Андрiй Леонiдович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 25.05.2017

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ШПОЛЯН-
СЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄМСТВО -17150» 
(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 03119380, місцезнаходження: вулиця 
Таранця, будинок 20, місто Шпола, Черкаська область, 20600, повідомляє, 
що чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 
відбудуться «30» червня 2017 року о 10.00 год., за адресою місцезнахо-
дження Товариства (місце проведення): вул. Таранця, 20, місто Шпола, 
Черкаська область, адмінбудівля Товариства, кабінет директора № 1. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах То-
вариства буде проводитись «30» червня 2017р., з 09.00 год. до 09.45 год., 
за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства. Для реє-
страції для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, 
представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує 
особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти 
інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформле-
ну і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам 
юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що пере-
дує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної 
особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну 
копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи. Під 
час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайо-
митися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього 
повідомлення до «30» червня 2017 року в робочі дні, робочий час за адре-
сою місцезнаходження Товариства: Черкаська область, місто Шпола, вули-
ця Таранця, будинок 20, адмінбудівля, кабінет № 2 головного бухгалтера. 
Відповідальна посадова особа – головний бухгалтер Шпиця Інна Борисів-
на. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особисто 
для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товари-
ством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з до-
кументами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http:// shpolyanskeatp.at24.com.ua // Дата складання переліку акціонерів То-
вариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 
24.00 год., 23 червня 2017 року. 

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що ви-
носяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.2.Визначення та затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.3. Обрання голови та секретаря загаль-
них зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.4. Звіт 
т.в.о.Директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту т.в.о.Директора.5. Звіт 
Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.6. Затвердження річного звіту 
та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.7. Затвердження порядку 
розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи То-
вариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.8. По-
переднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру 
їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких 
правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства».9. Попереднє надання згоди (схвалення) значних правочинів 

Товариства, щодо яких є заінтересованість, що можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 
Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства».10. Розгляд клопотання Фі-
зичної особи-підприємця Сушка Віктора Вікторовича, щодо надання згоди 
виступу Товариства майновим поручителем за зобов’язаннями Фізичної 
особи-підприємця Сушка Віктора Вікторовича в розмірі до 10 000 000,00 
гривень строком на 48 місяців, зі сплатою 21% річних, за кредитним дого-
вором в рамках генерального кредитного договору, що планується укласти 
Товариством з ПАТ «Мегабанк». Вирішення питання щодо надання в іпоте-
ку ПАТ «Мегабанк» нерухомого майна Товариства, а саме: нежитлової бу-
дівлі, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Шполянський район, 
місто Шпола, вулиця Таранця, будинок 20. Надання дозволу директору То-
вариства на укладання та підписання з ПАТ «Мегабанк» іпотечного догово-
ру, а також на підписання всіх необхідних для укладення іпотечного догово-
ру документів. Надання повноваження директору Товариства на підписання 
іпотечного договору з ПАТ «Мегабанк» також в разі якщо вартість майна 
становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності.11.Припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.12.Визначення строку повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.14. За-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.15. Обрання Директора 
Товариства.16. Надання Директору Товариства права першого підпису.17. 
Визначення уповноваженої особи, яка має право представляти Товариство 
для всіх необхідних реєстраційних дій.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 4106 4152
Основні засоби 3037 3446
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 753 448
Сумарна дебіторська 
заборгованість

276 241

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

31 4

Нерозподілений прибуток 187 119
Власний капітал 1290 1103
Статутний капітал 312 312
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2816 2960
Чистий прибуток (збиток) 187 119
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1248000 1248000

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 38

Наглядова рада ПАТ «ШПОЛЯНСЬКЕ АТП -17150».
Телефон для довідок Товариства: (04741) 52506. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ТАС»

2. Код за ЄДРПОУ 30929821
3. Місцезнаходження 03062, мiсто Київ, пр-т. Перемоги, 65 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 507-07-09 (044) 537-37-40
5. Електронна поштова адреса i.oleksyuk@taslife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://taslife.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу

II. Текст повідомлення
24.05.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ 

«СК «ТАС» (приватне), надалi за текстом – «Товариство», було прийнято 
рiшення про випуск цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв 
статутного капiталу Товариства, а саме:Вид цiнних паперiв: акцiї;

Тип цiнних паперiв: простi;Кiлькiсть цiнних паперiв: 8606 штук;Сума 
цiнних паперiв: сумарна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких 
прийнято рiшення про випуск: 47 015 868,90 гривень (сорок сiм мiльйонiв 
п’ятнадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень дев’яносто 
копiйок);Спосiб розмiщення цiнних паперiв: приватний;

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шля-
хом додаткового випуску акцiй (сумарна номiнальна вартiсть цiнних 
паперiв нового випуску): 47 015 868,90 гривень (сорок сiм мiльйонiв 
п’ятнадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм гривень дев’яносто копiйок);

Цiна розмiщення: за номiналом - 5 463,15 гривень за одну акцiю;
Спосiб визначення цiни розмiщення: вiдповiдно до положень Закону 

України «Про акцiонернi товариства» та Рiшення НКЦПФР № 520 вiд 
09.04.2013 року «Про затвердження Порядку здiйснення емiсiї та 
реєстрацiї випуску акцiй акцiонерних товариств, якi створюються шляхом 
злиття, подiлу, видiлу чи перетворення або до яких здiйснюється приєд-
нання»;

Розмiщення акцiй не призводить до: 
- змiни власника значного пакета акцiй емiтента;
- до збiльшення частки у статутному капiталi Товариства акцiонерiв, якi 

вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних 

паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу 
емiтента на дату прийняття вiдповiдного рiшення: 101,53%;Спiввiдношення 
(у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi 
знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прий-
няття цього рiшення: 100%;Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори 
в цiннi папери, що розмiщуються: права передбаченi чинним законодав-
ством та Статутом Товариства;

Спосiб оплати цiнних паперiв: вiдповiдно до мети розмiщення цiнних 
паперiв, положень Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
Рiшення НКЦПФР № 520 вiд 09.04.2013 року «Про затвердження Порядку 
здiйснення емiсiї та реєстрацiї випуску акцiй акцiонерних товариств, якi 
створюються шляхом злиття, подiлу, видiлу чи перетворення або до яких 
здiйснюється приєднання» оплата за акцiї, як така, не здiйснюється. Акцiї 
Товариства нового випуску пiдлягають розмiщенню серед акцiонерiв ПРАТ 
«СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (яке припиняється шляхом приєднання до 
Товариства) шляхом обмiну на акцiї ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» 
(якi в подальшому пiдлягають анулюванню вiдповiдно до законодавства 
України), що перебувають у власностi вказаних акцiонерiв.Мета 
розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих 
коштiв: випуск акцiй Товариства вiдбувається з метою конвертацiї акцiй 
ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що припиняється внаслiдок приєд-
нання до Товариства, в акцiї Товариства. Грошовi кошти при цьому Това-
риством не отримуються, вiдповiдно, напрями використання коштiв не 
наводяться.Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: 
конвертацiя цiнних паперiв можлива у порядку та у вiдповiдностi до вимог 
чинного законодавства України;Iнша суттєва iнформацiя: акцiї Товариства 
нового випуску розподiляються серед всiх акцiонерiв ПРАТ «СК «ЕЙГОН 
ЛАЙФ УКРАЇНА», якi є власниками акцiй ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇ-
НА», що пiдлягають конвертацiї. 

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 Власенко Андрiй Леонiдович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 26.05.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО «ДIАМАНТБАНК»;Код за ЄДРПОУ 23362711
Місцезнаходження 04070, м.Київ, Контрактова площа 10 А
Міжміський код, телефон та факс 0445802384 0445802384
Електронна поштова адреса delo@diamantbank.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації diamantbank.ua
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

На пiдставi Рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 
24.04.2017 р. №264-рш/БТ «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДIАМАНТБАНК» до категорiї неплатоспроможних», та 
згiдно рiшення Виконавчої Дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб вiд 24.04.2017р. №1684 запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю та 
призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПУБЛIЧНОМУ 
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ДIАМАНТБАНК» (далi – ПАТ «ДIАМАНТ-
БАНК»), код ЄДРПОУ: 23362711, МФО 320854, мiсцезнаходження: 04070, 
м. Київ, Контрактова площа, 10-А. Тимчасову адмiнiстрацiю в 
ПАТ  «ДIАМАНТБАНК» запроваджено строком на 1 мiсяць з 17 год. 00 хв. 
24.04.2017р. по 23.05.2017р. включно.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на 
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» призначено 
начальника вiддiлу монiторингу операцiй проблемних банкiв департамен-
ту дистанцiйного та iнспекцiйного монiторингу дiяльностi банкiв Старцеву 
Тетяну Володимирiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). 

На пiдставi рiшення Виконавчої Дирекцiї Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб вiд 23.05.2017 року №2075 продовжено строк тимчасової 
адмiнiстрацiї на один мiсяць з 24.05.2017 року по 23.06.2017 року (включ-
но). Також продовжено строк повноважень Уповноваженої особи Фонду 
на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «Дiамантбанк» Старцевої 
Тетяни Володимирiвни.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на 
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» Старце-
ва  Т.В. акцiями ПАТ «ДIАМАНТБАНК» не володiє.

Строк призначення на посаду – з 17 год.00 хв.24.04.2017р. по 
23.05.2017р. включно.,та з 24.05.2017р. до 23.06.2017 р.(включно).

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про систему 
гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 24.04.2017р. призупиненi всi повно-
важення органiв управлiння (загальних зборiв, Спостережної ради i 
Правлiння та органiв контролю (внутрiшнього аудиту) ПАТ «ДIАМАНТБАНК». 
Фонд набув всi повноваження органiв управлiння ПАТ «ДIАМАНТБАНК» 
та органiв контролю з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припи-
нення.

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

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

2. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на 
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Старцева Тетяна Володимирiвна 
26.05.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО НАМІР ПРиДБАТи ЗНАЧНий 

ПАКЕТ АКцІй 
Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», Компанія МІЛЕНІО ЛІМІТЕД (MILENIO LIMITED), Беліз, пові-
домляє про намір прямо придбати наступні акції ПРиВАТНОГО 
АКцІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «НАСОСМАШ»:

- вид цінних паперів: прості іменні акції;
- емітент: Приватне акціонерне товариство «НАСОСМАШ» (код 

ЄДРПОУ 24712455);
- форма акцій: бездокументарна;
- кількість акцій, що придбаваються: 792 300 штук, що складає 

26,41% Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства 
«НАСОСМАШ».

На дату цього повідомлення Компанія МІЛЕНІО ЛІМІТЕД (MILENIO 
LIMITED) прямо чи опосередковано не володіє акціями Приватного 
акціонерного товариства «НАСОСМАШ». 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ 01431386
3. Місцезнаходження 42004, Україна, Сумська обл., 

м. Ромни, вул.Полтавська, 170
4. Міжміський код, телефон та факс (05448) 7-85-99, (05448) 7-85-99
5. Електронна поштова 
адреса 

m_moroz@nadragroup.com

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

http://nadra.pat.ua/

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

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3 вiд 25.05.2017 

року) звільнено від виконання обов’язків Тимчасово виконуючого обов’язки 

Голови правління Товариства Стебка Юрія Борисовича з 25.05.2017 року 
включно. Рішення прийнято у відповідності до наявної пропозиції обрати 
Головою правління Дубенко Л.А. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних данних. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства: 
0,002916%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.03.2017 – 
25.05.2017 року. 

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3 вiд 25.05.2017 
року) призначено на посаду Голови правління Товариства Дубенко Люд-
милу Анатоліївну з 26.05.2017р. Рішення прийнято у відповідності до на-
явної пропозиції обрати Головою правління Дубенко Л.А., згідно поданої 
нею заявою. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акці-
ями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадову особу призначено: безстроково. Інші посади, які 
Дубенко Л.А. обіймала протягом останніх 5 років: Начальник Роменського 
центрального відділення ПАТ «Укрінбанк», Директор Роменського цен-
трального відділення ПАТ «Укрінбанк».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.2. Найменування посади: Тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови правління Товариства Стебко Юрій Борисович.

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
 «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, 
вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк», які відбудуться 30 червня 2017 
року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, 
ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування (відповідно до 
проекту порядку денного):

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
4. Внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк» шляхом викладення 

його у новій редакції, а також обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня та забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Додаткова інформація:
Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 

пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись 
до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Сте-
ценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня, тел. (044) 593-9960. Відпо-
відальною особою за ознайомлення з документами є Голова Правління 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» або особа, яка виконує її обов’язки.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» www.accordbank.com.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропозиції подаються за 
адресою місцезнаходження ПуАТ «КБ «Акордбанк». Пропозиція до поряд-
ку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із за-
значенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акці-
онером до складу Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
датиметься станом на 24 годину 23 червня 2017 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 
30 червня 2017 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення 
зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акорд-
банк» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт 
та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право 
представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтер-
еси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.

Довідки за телефоном (+380) 44 5939960.
Голова Правління  Кот З.П. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«КОМЕРцІйНий БАНК «АКОРДБАНК» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ 
АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКIВСЬКий ВЕРСТАТОБУДIВНий ЗАВОД 
IМ.Б.ХМЕЛЬНицЬКОГО», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 00222456, 
1.3.Місцезнаходження: 19400, Черкаська область, м. Корсунь - 
Шевченкiвський, вул.Чапаєва, 83, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: 
(04735) 2-17-11 (04735) 2-17-11, 1.5.Електронна поштова адреса: kshvz@
ukr.net 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://ksvz.at24.com.ua ,  
1.7. Відомості про зміну типу акціонерного товариства 2.Текст повідо-
млення: Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ 
ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» (протокол  
№ 1/17 вiд 19.04.2017р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 25.05.2017р. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiн: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗА-
ВОД IМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО». Повне найменування акцiонерного това-
риства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ.Б.ХМЕ ЛЬ НИЦЬКОГО». 
3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Директор Кривошея В.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : ПРиВАТ-

НЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «АНТОНIНСЬКЕ»
2.Код за ЄДРПОУ : 00387312
3.Місцезнаходження : 31022, смт. Антоніни, проспект Свободи, 2
4.Міжміський код, телефон та факс: (0385) 5-13-93, 5-12-60
5.Електронна поштова адреса: antoninske@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: antoninske.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
ІІ.Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів товариства 

від 20.04.2017р. (Протокол вiд 20 квітня 2017 року №20/04-2017) прийнято 
рішення: Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИ-
ВАТНЕ. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне 
акціонерне товариство «Антонiнське»». 

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство «Антонiнське». Скорочене найменування акціо-
нерного товариства після зміни: ПрАТ «Антонiнське». 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР - 24.05.2017р.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством

2. Директор Загаєвський Євгенiй Юлiйович 24.05.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство по газопостачанню та 
газифiкацiї "Запорiжгаз" 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя,  

вул. Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

061-222-74-02 д/н

5. Електронна поштова 
адреса

office@zpgas.com.ua

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

http://zp.104.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 25/05-2017 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 25.05.2017р.) 
прийнято рiшення:

- припинити повноваження члена Правлiння Глушка Володимира Воло-
димировича - директора фiнансового 25.05.2017р. Припинення повнова-
жень посадової особи виконанно на пiдставi протоколу Наглядової Ради  
№ 25/05-2017 вiд 25.05.2017р. Повноваження посадової особи Глушка Во-
лодимира Володимировича (паспорт: серiя АЕ № 717234 виданий 
05.08.1997р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi), яка займала посаду член Правлiння - директор фiнансовий при-
пинено 25.05.2017р. у звязку iз звiльненням за угодою сторiн.

Володiє часткою в сатутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк протягом якого така особа перебувала на посадi - 9 мiсяцiв 25 
днiв.

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не при-
значено.

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 25/05-2017 
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 25.05.2017р.) 
прийнято рiшення:

- обрати членом Правлiння Глушка Володимира Володимировича - ди-
ректором технiчним з 26.05.2017р. Посадову особу Глушка Володимира 
Володимировича (паспорт: серiя АЕ № 717234 виданий 05.08.1997р. Жов-
тневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), обрано чле-
ном Правлiння - директором технiчним з 26.05.2017р. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк на який обрано особу: до 30 червня 2019р. включно. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi  

5 рокiв: заступник Голови правлiння зi стратегiчного планування та фiнансiв 
ПАТ «Днiпропетровськгаз», заступник Голови Правлiння з фiнансово-
економiчних питань ПАТ «Днiпропетровськгаз», виконуючий обовязки за-
ступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування 
клiєнтiв ПАТ «Днiпропетровськгаз», заступник Голови Правлiння з 
комерцiйної дяльностi та обслуговування клiєнтiв ПАТ «Днiпропетровськгаз», 
виконуючий обовязки Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань 
ПАТ «Запорiжгаз», перший заступник Голови Правлiння - заступник з 
фiнансово - економiчних питань ПАТ «Запорiжгаз», член Правлiння-
директор фiнансовий ПАТ «Запорiжгаз».

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 Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 26.05.2017

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗифIКАцIї “ЗАПОРIЖГАЗ”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО 
"УКРСПЕцТРАНСГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 00157842
3. Місцезнаходження 77503 м.Долина Промислова, 

буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс 0347725310 0347725311
5. Електронна поштова адреса trgaz@ustg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ustg.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.05.2017 №71 було припинено повноваження Глови Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Укрспецтрансгаз» Горяженка Ю.О. з 25.05.2017 року. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
давав.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.05.2017 №71 було припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Укрспецтрансгаз» Тахтая А. В. з 25.05.2017 року. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вав.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.05.2017 №71 було припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Укрспецтрансгаз» Купчак О.I. з 25.05.2017 року. Часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вав.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.05.2017 №71 було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрспец-

трансгаз» Тахтая А. В. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надавав. З квiтня 2010 р. по теперiшнiй час - начальник 
управлiння внутрiшнього аудиту Публiчного Акцiонерного Товариства 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України».

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.05.2017 №71 було обраноЧленом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрспецтран-
сгаз» Корчагу Н.В. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надавав. Згоди на розкриття iнформацiї про посади не надавав.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.05.2017 №71 було обраноЧленом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрспецтран-
сгаз» Шишкова О.В. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надавав. Згоди на розкриття iнформацiї про посади не надавав.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.05.2017 №71 було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрспец-
трансгаз» Пушкаря I.I. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надавав. Протягом останнiх рокiв обiймав такi посади:

- 09.2008-05.2016 Менеджер з управлiння пректною дiяльнiстю ТОВ «Iст 
Ван»; з 02.2010-10.2014 Фiнансовий директор ТОВ «Видавництво 
«Економiка» (за сумiсництвом); з 11.2014-08.2015 Генеральний директор 
ТОВ «Видавництво «Економiка» (за сумiсництвом); з07.2016 по теперiшнiй 
час Заступник керiвника служби-начальник Вiддiлу фiнансового контролю 
Служби фiнансового контролю ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя 
«нафтогаз України».

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 Вовкiв Тарас Богданович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.25
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО "БМ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 33881201
3. Місцезнаходження 01032, Київ, бул. Т.Шевченка, 37/122
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4944267 4944267

5. Електронна поштова адреса v.plіushch@bmbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.bmbank.com.ua/ru/
about_BM_Bank/osoblіva_
іnformatsіya/

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

II. Текст повідомлення
Рішення про призначення Голови Правління АТ «БМ БАНК» прийнято 

Наглядовою Радою 25.05.2017р. протокол №6. Рішення про призначення 
на посаду Голови Правління, особи, яка виконувала обов'язки Голови 
Правління, прийнято на виконання вимог Постанови НБУ від 08.09.2011 
№306. Відповідно до вимог ст. 42 Закону України «Про банк і банківську 
діяльність» Голова Правління банку вступає на посаду після надання 
письмової згоди на це Національним банком України. У зв'язку із цим, по-
вноваження Заступника Голови Правління - виконуючого обов'язки Голо-
ви Правління станом на дату розкриття цієї інформації не припинено.

Згідно рішення Наглядової Ради на посаду Голови Правління призна-
чено Чорновола Володимира Васильовича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). 

Акціями АТ «БМ БАНК» посадова особа не володіє.
У посадової особи АТ «БМ БАНК», яку призначено на посаду Голови 

Правління відсутня судимість за корисливі та посадові злочини.
Посадова особа призначена на строк до 31.12.2017 року (включно). 
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 

Голови Правління - в.о. Голови Правління АТ «БМ БАНК».
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор виконавчий Доманова О.В. 26.05.2017

Шановний акціонере

 ПрАТ «МЕДТЕХНІКА»
Приватне акціонерне товариство «Медтехніка» повідомляє про прове-

дення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.06.2017 
року о 15.00 за адресою: м. Київ, проспект C. Бандери, 21-Б, актова 
зала (другий поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 
з 14:20 до 14:50 30 червня 2017 року за місцем проведення зборів. При 
собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів додатково - довіреність. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах: 23.06.2017р.

Порядок денний Зборів:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Про затвердження передавального акту.
4. Про уповноваження на підписання установчих документів товариства-

правонаступника.
Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання № 1. Проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі: 

____________ (Депозитарна установа ТОВ «Колегія-Цінні папери»). 
Питання № 2. Проект рішення: обрати Головою зборів – _____________, 

Секретарем Зборів – ______________.
Питання №3. Проект рішення: Затвердити Передавальний акт Това-

риства у зв’язку з перетворенням в ТОВ. 
Питання № 4. Проект рішення: уповноважити ______________ підпи-

сати установчі документи товариства-правонаступника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного - за фактичним місцезнаходженням Товариства  
(м. Київ, пр. C.Бандери, 21-Б) у робочі дні, з 15.00 до 17.00, та в доступному 
місці – приймальні Голови Наглядової Ради, а в день проведення загаль-
них зборів, також, у місці їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів із вищезазначеними документами: Перший заступник Генераль-
ного директора Короленко Оксана Вікторівна. Телефон для довідок:  
(044) 425-87-60

Також, відповідно до абз.2 ч.3 ст.87 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» на своєму спільному засіданні учасники створюваного при пере-
творенні нового товариства з обмеженою відповідальністю будуть розгля-
дати рішення з наступного порядку денного:

1. Створення товариства з обмеженою відповідальністю та визначення 
найменування.

2. Визначення місцезнаходження Товариства.
3. Визначення складу Засновників (Учасників) Товариства.
4. Створення статутного капіталу Товариства та визначення розміру 

часток Учасників.
5. Затвердження та уповноваження на підписання статуту Товариства.
6. Обрання виконавчого органу Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «МЕДТЕХНІКА»

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
ПРАТ «КАЛиНІВСЬКий ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»

Приватнеакцiонернетовариство «Калинiвський завод «Будперлiт», код 
за ЄДРПОУ13726224, 07443,Київська обл.,Броварський район,  
смт. Калинівка,вул.Ігорева,1, телефон(факс) –04594-7-91-26, ел. поштова 
адреса: budperlit@emitent.net.ua , адреса сторінки в мережі Інтернет:  
www.budperlit.informs.net.ua.

Дата прийняття рiшення: 25.04.2017. Найменування уповноваженого ор-
гану емiтента, що прийняв вiдповiднерiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 

Дата державної реєстрацiївiдповiднихзмiн до вiдомостей про юридичну осо-
бу, що мiстяться в ЄДР: 25.05.2017р. Повне найменування акцiонерного то-
вариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калинiвський 
завод «Будперлiт». Повне найменування акцiонерного товариства пiслязмiни: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калинiвський завод «Будперлiт».

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

Голова правління  Лахнеко А.О.  25.05.2017 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО «ЕНЕРГО-
ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
«ЧЕРНIВцIОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00130760
3. Місцезнаходження 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0372) 524-245 (0372) 584-996
5. Електронна поштова адреса kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://oblenergo.cv.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО», якi 

вiдбулися 04.04.2017 року, прийнято рiшення щодо змiни типу ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
«ЧЕРНIВЦI ОБЛЕНЕРГО» з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство. 25.05.2017 року Товариством здiйснено дiї щодо дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР.

Таким чином, до змiн в державному реєстрi Товариство було 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦI ОБЛЕНЕРГО», пiсля вiдповiдних змiн: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
«ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО».

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   Лозовський Олександр 
Анатолiйович

Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  26.05.2017
  (дата)
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



№99, 29 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"

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

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

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

1. Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -
Банк) 25.05.2017 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме: Договору про внесення змiн та доповнень до кредитного договору
№ 004-2016 вiд 21.12.2016, укладеного з позичальником ТОВ "РОССIН-
ВЕСТ" (код ЄДРПОУ - 39121136), вiдповiдно до якого збiльшується лiмiт
вiдновлювальної вiдзивної кредитної лiнiї на 10 000 000,00 грн. з доведен-
ням до загального лiмiту 34 000 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавс-
тва, становить 34 000 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношен-
ня ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 15,50 %.

2. Спостережною радою Банку 25.05.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме: договору застави обладнання № 004-
2016-3-РМ вiд 25.05.2017, укладеного з Заставодавцем - фiзичною осо-
бою-пiдприємцем Фiрер I.Л. (РНОКПП 2296812118), вiдповiдно до якого в
якостi забезпечення виконання Товариством з обмеженою вiдповiдальнiс-
тю "РОССIНВЕСТ", код ЄДРПОУ - 39121136, зобов'язань за кредитним
договором ?004-2016 вiд 21.12.2016 у заставу Банку передається належ-
не Заставодавцю обладнання - банкомати у кiлькостi 110 шт. заставною
вартiстю 34 560 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 34
560 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вар-
тостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) скла-
дає 15,76 %.

3. Спостережною радою Банку 25.05.2017 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме: договору застави обладнання № 004-
2016-4-РМ вiд 25.05.2017, укладеного з Заставодавцем - фiзичною осо-
бою-пiдприємцем Хоменко А.Ю. (РНОКПП 3419106507), вiдповiдно до
якого в якостi забезпечення виконання Товариством з обмеженою вiдпо-
вiдальнiстю "РОССIНВЕСТ", код ЄДРПОУ - 39121136, зобов'язань за кре-
дитним договором №004-2016 вiд 21.12.2016 у заставу Банку передаєть-
ся належне Заставодавцю обладнання - банкомати у кiлькостi 161 шт.
заставною вартiстю 42 850 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна або пос-
луг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства,
становить 42 850 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 219 352 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 19,54 %.

ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко Олександр Федорович 26.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
ПО СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

УПРАВЛIННЯ"
(код за ЄДРПОУ 05775384) місцезнаходження 61002 м.Харкiв, вул.

Дарвiна, 20; тел/факс (057) 706-12-81, 706-28-85; e-mail 05775384@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/124-
05775384.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
24.05.2017 за рiшенням загальних зборів (протокол вiд 24.05.2017):

1. - припинено повноваження: Голови Наглядової ради Моргуна Вiталiя
Валерiйовича, володiє 0.00034% в статутному капiталi емiтента на суму
1.05 грн. та Членів - Цеханського Дмитра Леонiдовича, володiє
59.46260% в статутному капiталi емiтента на суму 179144.35 грн.; Дiх-
тяренка Костянтина Вiкторовича, володiє 0.00023% в статутному капi-
талi емiтента на суму 0.70 грн. Особи перебували на посадах з
17.04.2013. 2.- обрано на 3 роки: Голова Наглядової ради Цеханський
Дмитро Леонідович, володiє 59.46260% в статутному капiталi емiтента
на суму 179144.35 грн., останнi 5 рокiв обіймав посаду члена наглядо-
вої ради, є підприємець. Рiшення про обрання членом Наглядової ради
прийнято загальними зборами (протокол вiд 24.05.2017), про обрання
Головою Наглядової ради прийнято на засiданнi наглядової ради (про-
токол вiд 24.05.2017) та Члени - Дiхтяренко Костянтин Вiкторович обра-
но 24.05.2017, володiє 0.00023% в статутному капiталi емiтента на суму
0.70 грн., останнi 5 рокiв обіймав посади директора iз стратегiчного роз-
витку, члена Наглядової ради; Цеханський Борис Леонiдович обрано
24.05.2017, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00023%
на суму 0.70 грн., останнi 5 рокiв посади не обіймав, пiдприємець.  По-
садові особи є акцiонерами. Зазначені особи не надали згоди на роз-
криття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не мають. 

Генеральний директор Чумак М.Я. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Таксомоторний парк". Код за ЄДРПОУ: 03117300. Місцезнаходження:
25028, м.Кіровоград, вул.Автолюбителів,2. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-557475. Електронна поштова адреса: taksopark@emі-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 03117300.smіda.gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради від 26.05.2017 р. в зв'язку з припиненням

членами правління трудових відносин з товариством звільнено: Член
правління Шаповал Володимир Іванович (паспорт ЕА 073155 Ленінсь-
ким РВ УМВС України в Кіровоградській області 05.05.1996), розмір па-
кета акцій: 0%. На посаді перебував з 20.04.2016р. по 26.05.2017р. Член
правління Попова Наталья Олексіївна (паспорт ЕВ 151023 Кіровським
ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області
24.02.2009), розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебувала з
01.09.2016р. по 26.05.2017р. Обрано: Член правління Логвіненко Олек-
сандр Михайлович (паспорт ЕА 982551 Кіровським РВ УМВС України в
Кіровоградській області 20.03.2003), розмір пакета акцій: 0%. Протягом
останніх 5 років займав інші посади: механік КТП ПАТ "Таксомоторний
парк". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член правління Шульга
Ірина Вікторівна (паспорт ЕА 794467 Ленінським РВ УМВС України в Кі-
ровоградській області 13.12.2000), розмір пакета акцій: 0%. Протягом
останніх 5 років займала інші посади: провідний економіст ПАТ "НВП
"Радій", головний бухгалтер ПАТ "Таксомоторний парк". На посаду об-
рана терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини посадові особи не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

Голова правління 
Голованов Анатолій Петрович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів

акціонерного товариства
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

(код ЄДРПОУ 13915014, місцезнаходження: Одеська область, 
Приморський р-н, 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, 

міжміський код, телефон та факс: (0482) 645577, 645456)
Шановні акціонери!

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» повідомляє Вас, що, в порядку ч. 5 
ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою 
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» прийнято рішення (протокол № 1 
від 25.05.2017 р.) про скликання позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» із здійсненням повідомлення акці-
онерів про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше 
ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові Загальні збори відбудуться об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні приймальні Генерального директора «19» червня 2017 року за 
адресою: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3.

Початок реєстрації акціонерів о 1000 годині. Кінець реєстрації – 
о 10.45 годині. Підсумки голосів з 10.45 до 11.00 години. Початок 
роботи зборів об 11.00 годині. Для реєстрації акціонерам потрібно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, довідку ідентифікацій-
ного коду), а повіреним особам належним чином оформлену нотарі-
альну Довіреність та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів (Реєстр), що мають право на участь у позачер-
гових Загальних зборах складається станом на 24.00 години «13» черв-
ня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
2. Вибори Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 

акціонерів.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.

4. Розгляд результатів перевірки ревізором фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік.

5. Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-
ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

6. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

7. Внесення та затвердження змін до Положення про Генерально-
го директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його 
у новій редакції.

8. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні 
збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

9. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову 
раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

10. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізора 
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

11. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «СК 
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Н.П. після завершення здійснення реє-
страції Статуту Товариства у новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за 
адресою: http://tast.com.ua/.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер 
повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та 
відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

З документами, пов’язаними з Порядком денним Зборів, кожний 
акціонер може ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (м. Оде-
са, вул. Транспортна, буд. 3) починаючи з дати публікації оголошення 
про Загальні збори в робочі дні з 08.30 години до 17.00 години та під 
час реєстрації учасників Зборів.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами є секретар Товариства Щелованова К.С. (каб. 1).

Телефон для довідок: (0482) 64 55 77, факс (0482) 64 54 56.
Генеральний директор  Н.П. Пшеченко

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

ПРиВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  

«ТЮЛЬПАН»
(код за ЄДРПОУ: 23733478, місцезнаходження: 01034, м.Київ, 

вул. Володимирська, будинок 51/53) повідомляє про проведення чер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 липня 2017 року 
об 11.00 за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 136, (кабінет бухгалте-
рії). Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10.00 
до 10.45. за місцем та в день проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з про-
єктом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів, затвердження регламенту зборів.

2. Затвердження передавального акту.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах: 26 червня 2017 року.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні 

для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 
м. Київ, пр. Перемоги, 136 (бухгалтерія), а в день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Генеральний 
директор Міщенко І.І. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних 
зборів прий маються в письмовій формі за адресою місцезнаходження 
Товариства. Телефон: (044) 409-22-46, 2771515.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 23733478.infosite.com.ua. 

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

Генеральний директор  Міщенко І.І.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО НАМІР ПРиДБАТи  
ЗНАЧНий ПАКЕТ АКцІй

Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
Компанія ДЕЛХЕЙЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (DELHAIZE INVESTMENTS LTD), 
Британські Віргінські Острови, повідомляє про намір прямо придбати на-
ступні акції ПРиВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА 
«НАСОСМАШ»:

– вид цінних паперів: прості іменні акції;
– емітент: Приватне акціонерне товариство «НАСОСМАШ» (код 

ЄДРПОУ 24712455);
– форма акцій: бездокументарна;
– кількість акцій, що придбаваються: 1 019 744 штук, що складає 33,99 % 

Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «НАСО-
СМАШ».

На дату цього повідомлення Компанія ДЕЛХЕЙЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 
(DELHAIZE INVESTMENTS LTD) прямо чи опосередковано не володіє 
акціями Приватного акціонерного товариства «НАСОСМАШ».

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів учасників (засновників) Товариства з 

додатковою відповідальністю
«КАМ’ЯНЕцЬ-ПОДІЛЬСЬКий 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНий ЗАВОД»
Повідомляємо, що загальні збори учасників (засновників) відбудуться 

27.06.2017 року об 11-00 годині в приміщенні конференц-залу ТДВ 
«К-ПЕМЗ» за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Хмельницьке 
шосе, 32. Реєстрація учасників та їх представників для участі в зборах 
триватиме з 10.00 до 10.30 год. в приймальні генерального директора.

Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження оцінки майна.
Для участі у зборах учасникам слід мати при собі документ, що посвід-

чує особу (паспорт), представникам – доручення на право участі у зборах 
та документ, що посвідчує особу.

Телефони для довідок: (03849) 3-18-15, 2-83-10.
Генеральний директор ТДВ «К-ПЕМЗ»  Л.О. Дьяконов
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
ПОЗАЧЕРГОВиХ ЗАГАЛЬНиХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВий КАПІТАЛ УКРАїНи», код 
за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіїв-
ська, 7 корпус 3 (далі – Товариство) повідомляє про проведення Позачер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 червня 2017 року з 
початком об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 
буд. 7, корпус 3, кімната 509.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.45 год. у день 
проведення Позачергових загальних зборів акціонерів за місцем їх про-
ведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Позачергових загальних зборах акціонерів: 23 червня 2017 року.

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

1. Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визна-
чення порядку підрахунку голосів на загальних зборах.

2. Зміна найменування та затвердження нового найменування Товариства.
3. Зміна місцезнаходження Товариства.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його 

в новій редакції.
5. Припинення повноважень Лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
http://icu.emitents.net.ua/ua/

Для участі в Позачергових загальних зборах акціонерів акціонерам та 
їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представ-
ники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чин-
ного законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Позачергових за-
гальних зборів акціонерів можна з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою: 03039, 
м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3, кімната 509 у робочі дні, робочий час, 
а в день проведення Позачергових загальних зборів акціонерів – також 
у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова Правління Плотнікова Ганна Федорівна. 
Телефон для довідок: (044) 525-49-48.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

ПРАТ «ВIННицЬКий ЗАВОД «МЕТАЛIСТ»
Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Вiнницький 

завод «Металiст». 
Код за ЄДРПОУ: 02968711. Місцезнаходження: 21000, м. Вiнниця, вул. 

Ватутіна, 17. Міжміський код, тел.(факс): (0432) 271720. Електронна по-
штова адреса: metalist@vrc.vn.ua. Адреса веб-сторінки: http://vinmetall.com.
ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного това-
риства.

Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства прийняте 23.05.2017 
року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публічного 
акцiонерного товариства «Вiнницький завод «Металiст» (Протокол №20 
вiд 23.05.2017 року). Державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу щодо змiни типу акцiонерного товариства, що мiстяться 
в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 
та громадських формувань здiйснено 25.05.2017 року. Повне найменуван-
ня акцiонерного товариства до змiни – Публічне акцiонерне товариство 
«Вiнницький завод «Металiст». Повне найменування акцiонерного това-
риства пiсля змiни – Приватне акцiонерне товариство «Вiнницький завод 
«Металiст».

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

Директор    Чиж А.О.  25.05.2017 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «цЕНТР РЕКЛАМи І СПРиЯННЯ МІЖ-
НАРОДНОМУ СПІВРОБІТНицТВУ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
21558858; 3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, провулок Киянівський, 3-7; 
4. Міжміський код телефон та факс: (044)272-39-65; 5. Електронна пошто-
ва адреса: caaic@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: adcenter.
in.ua; 7. Вид особливої інформації: Затвердження значних правочинів 
згідно законодавства України на 2017 р.

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 25.05.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: загальні збори акціонерів приватного акціонерного товари-
ства «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» (протокол 
загальних зборів № 2 від 25.05.2017 р.);

Гранична сукупність вартості правочинів: 5000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 2210 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 226,24434.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: під-
писання головою правління Микитюком О.Д. договорів про співробітництво, 
господарських інвестиційних договорів на суму до 5000 тис.грн. та догово-
рів з генеральним підрядником на ведення будівельних робіт проекту 
«Реконструкція з надбудовою та прибудовою адміністративного будинку 
по провулку Киянівському, 3-7 у Шевченківському районі м. Києва, догово-
рів міни, а також договорів про відчудження частини нежитлових приміщень, 
що належать товариству в будинку літ А по провулку Киянівському, 3-7 
м. Києва, а також договорів про зміну режиму права власності на вказані 
приміщення (договорів про поділ, виділ) Укладання кожного значного пра-
вочино повинно відбуватись лише з погодженням (протоколом) Наглядової 
ради Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення: 5000 тис.грн.; Гранична 
сукупність вартості правочинів: 5000 тис.грн.; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 2210 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 226,24434 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7637; Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 6538; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 6538; Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

Утримались – 0.
ІІІ. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством

Голова правління ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному 
співробітництву» Микитюк Олександр Данилович, 25.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(Відомості про зміну типу акціонерного товариства) 
ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 

«IРПIНЬМАШ».  
Код за ЄДРПОУ 00240135.

1. Місцезнаходження 08200, Iрпiнь, Садова, 94
2. Міжміський код, телефон. 04597-5-50-38
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

Текст повідомлення Дата прийняття рiшення: 28.04.2017. Найменуван-
ня уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: 
Загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 24.05.2017. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IРПIНЬМАШ». 

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IРПIНЬМАШ».

Особлива інформація  
АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»  

(код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, 
с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096.  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 24.05.2017 р. 

(Протокол від 24.05.2017р.) звільнений з 24.05.2017 р. з посади Дирек-
тора Щучик Едуард Степанович, який перебував на посаді з 01.04.2013 р. 
Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента 0 %, 0 акцій), 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 24.05.2017 р. 
(Протокол від 24.05.2017р.) призначений з 25.05.2017 р. на посаду Ди-
ректора строком на 5 років Колосов Сергій Михайлович, попереднє 
місце роботи та посада: АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» - Заступник Директора з 
питань безпеки та режиму. Посадова особа не має частки в статутному 
капіталі емітента 0 %, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них.
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ПРиВАТНЕ  
АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 

«IНТЕРБУДТОНЕЛЬ»
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 «IНТЕРБУДТОНЕЛЬ»
2. Код за ЄДРПОУ: 31903558
3. Місцезнаходження: 03148 м. Київ, вул. Строкача, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 495-27-90, (044) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: ib@kbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ibt.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів – 28.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів 
Товариства 25.05.2017 р. визначена дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, – 09.06.2017 р. Розмір дивідендів, 
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів, – 
52 829 902,51грн. Строк виплати дивідендів – з 12.06.2017 р. по 27.10.2017 р. 
Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонеру в національній ва-
люті – гривні, шляхом перерахування суми дивідендів на розрахунковий 
рахунок акціонера в строк з 12.06.2017 р. по 27.10.2017 р. Порядок випла-
ти дивідендів: виплата дивідендів акціонеру здійснюється частинами від-
повідно до таких дат виплат: з 12.06.2017 року по 30.06.2017 року, з 
01.07.2017 року по 31.07.2017 року, з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року, 
з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року, з 01.10.2017 року по 27.10.2017 
року.

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

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

2. Голова правлiння  Букань А.П. 
25.05.2017

ПРиВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 

«ПРОМиСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНий ПАРК 
«КиїВЩиНА»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 32119339
3. Місцезнаходження: 07354 Київська обл., с. Нові Петрівці, вул. Ва-

тутіна, б. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-27-03, 

(044) 581-27-03
5. Електронна поштова адреса: ptp@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ptp.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 25.05.2017 р. прийнято рішення об-
рати Головою Наглядової ради, незалежного директора, Мосійчука Юрія 
Сергійовича. Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Това-
риства від 25.05.2017 р. (Протокол від 25.05.2017 р.). Термін, на який 
обрано: до переобрання. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх по-
сад за останні п'ять років: адвокат.

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

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

2. Генеральний директор  Єфимчук Ю.У.
25.05.2017

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНий IНСТиТУТ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНиХ ПРиЛАДIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14309824
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 422-88-01, (044) 424-10-74
5. Електронна поштова адреса: ndiemp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14309824.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 25.05.2017 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Товариства Пікузо Володимира Валентиновича. 
Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства 
від 25.05.2017 р. (Протокол №5 від 25.05.2017 р.). Термін, на який обрано: 
до переобрання. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: завідувач сектору, юрисконсульт, директор департаменту.

Ревізійною комісією Товариства 25.05.2017 р. прийнято рішення обрати 
Головою Ревізійної комісії Товариства Крячка Олексія Вікторовича. Під-
става такого рішення: рішення Ревізійної комісії Товариства від 25.05.2017 р. 
(Протокол №2 від 25.05.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями 
Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
начальник відділу, головний спеціаліст.

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  Квас В.О.
26.05.2017

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ЗАПОРIЖТРАНСфОРМАТОР»

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiжтрансформатор»

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
22.05.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення ПАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є пе-
редача в iпотеку нерухомого майна. Вартiсть правочину: 929 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк складає 4077255 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «ЗТР»: 0,02%, але 
згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту 
ПАТ «ЗТР» » до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, неза-
лежно вiд розмiру правочину, якщо це стосується придбання або 
вiдчуження нерухомого майна..

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017
(дата)
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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 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

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

II. Текст повідомлення
Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-

глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, прийняла рiшення 
24.05.2017р. (протокол №2) щодо обрання Хейло Олександра Валерiйовича 
членом комiтету Наглядової ради з питань аудиту на строк з 24.05.2017р. 
до проведення наступних рiчних Загальних зборiв.

Хейло О. В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що стано-
вить 0,000126 % статутного капiталу, не надавав згоду на розкриття паспорт-
них даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора 
з економiки, заступник генерального директора зi збуту, заступник генераль-
ного директора з маркетингу, Генеральний директор, виконавчий директор, 
член Наглядової ради, Голова Наглядової ради та член комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту.

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, прийняла рiшення 
24.05.2017р. (протокол №2) щодо обрання Сакви Юрiя Вiкторовича Головою 
(членом) комiтету Наглядової ради з питань аудиту на строк з 24.05.2017р. 
до проведення наступних рiчних Загальних зборiв.

Саква Ю.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на роз-
криття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник 
Голови Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», 
член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту та член комiтету Наглядової ради з питань визначен-
ня винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань аудиту, прийняла рiшення 
24.05.2017р. (протокол №2) щодо обрання Власенка Юрiя Петровича членом 
комiтету Наглядової ради з питань аудиту на строк з 24.05.2017р. до про-
ведення наступних рiчних Загальних зборiв.

Власенко Ю.П. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на роз-
криття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Член НКРЕ, кандидат 
у Народнi депутати України на позачергових виборах Народних депутатiв 
26.10.2014 р. в одномандатному виборчому окрузi, помiчник-консультант 
народного депутата України на громадських засадах, Депутат Черкаської 
обласної Ради, член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету 

Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Това-
риства та з питань призначень, член комiтету Наглядової ради з питань ау-
диту, член Наглядової ради товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди по-
садовим особам Товариства та з питань призначень, прийняла рiшення 
24.05.2017р. (протокол №2) щодо обрання Власенка Юрiя Петровича Голо-
вою (членом) комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди 
посадовим особам Товариства та з питань призначень на строк з 24.05.2017р. 
до проведення наступних рiчних Загальних зборiв.

Власенко Ю.П. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на роз-
криття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Член НКРЕ, кандидат 
у Народнi депутати України на позачергових виборах Народних депутатiв 
26.10.2014 р. в одномандатному виборчому окрузi, помiчник-консультант 
народного депутата України на громадських засадах, Депутат Черкаської 
обласної Ради, член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету 
Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Това-
риства та з питань призначень, член комiтету Наглядової ради з питань 
ауди ту, член Наглядової ради товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди по-
садовим особам Товариства та з питань призначень, прийняла рiшення 
24.05.2017р. (протокол №2) щодо обрання Опихайленка Євгена 
Анатолiйовича членом комiтету Наглядової ради з питань визначення ви-
нагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень на строк з 
24.05.2017р. до проведення наступних рiчних Загальних зборiв.

Опихайленко Є.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що 
становить 0,000126 % статутного капiталу, не надавав згоду на розкриття 
паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор юридичної 
фiрми, виконавчий директор Б, голова Наглядової ради, директор з право-
вих питань (за сумiсництвом), член (секретар) Наглядової ради, член На-
глядової ради та член комiтету Наглядової ради з питань визначення вина-
городи посадовiм особам Товариства та з питань призначень.

Наглядова рада, керуючись Статутом та Положенням про комiтет На-
глядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди по-
садовим особам Товариства та з питань призначень, прийняла рiшення 
24.05.2017р. (протокол №2) щодо обрання Сакви Юрiя Вiкторовича членом 
комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим осо-
бам Товариства та з питань призначень на строк з 24.05.2017р. до прове-
дення наступних рiчних Загальних зборiв.

Саква Ю.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на роз-
криття паспортних даних.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник 
Голови Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», 
член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту та член комiтету Наглядової ради з питань визна-
чення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призна-
чень. 

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

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

2. Генеральний директор  Бондаренко Едуард Миколайович
25.05.2017р.

РІЧНА ІНфОРМАцІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-
кож приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВА-
РиСТВО «МАШиНОБУДІВНий 
ЗАВОД «ВІСТЕК», 31226457,  
вул. Миру, б.6, м. Бахмут, Донецька область, 
84500, Україна, (062)340-19-15

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації 
у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

26.04.2017

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну 
інформацію

www.vistec.com.ua.

ПУБЛIЧНЕ  
АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  

«КОМЕРцIйНий IНВЕСТицIйНий БАНК»
Уточнення річної інформації емітента.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», ЄДРПОУ 19355562, Україна, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, повідомляє про уточнення інформації, 
яка була розміщена в офіційному друкованому виданні Бюлетень 
«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 
№ 81 від 28.04.2017 року стосовно дати розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії. Оттак річна інформація у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії по технічній причині була розміщена не 27.04.2017 
а 28.04.2017 року.

Голова Правління
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»  Гісем М.В.
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НБУ утвердил ослабление валютного 
регулирования и упростил установление 

внешних корротношений
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил анонси-

рованные днем ранее меры по либерализации валютно-
го регулирования в рамках следуемой монетарной по-
литики, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее постановление правления НБУ «О 
внесении изменений в некоторые нормативно-правовые 
акты Национального банка Украины» №41 утверждено 
25 мая 2017 года.

Нацбанк, в частности, продлил срок расчетов по 
экспортно-импортным операциям до 180 с 120 дней; 
разрешил иностранным инвесторам покупать ино-
странную валюту на средства, полученные от продажи 
корпоративных прав, сокращения уставных капиталов, 
выхода из обществ и перечислять эту валюту за гра-
ницу.

При этом объем покупаемой/перечисляемой за грани-
цу валюты ограничен в месяц суммой $5 млн. Соответ-
ствующую транзакцию инвестор может осуществлять 
только через один уполномоченный банк.

Помимо этого, Нацбанк разрешил досрочно погашать 
внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения 
расчетов по таким операциям (с использованием гаран-
тий, резервных аккредитивов, через уполномоченные 
банки и/или иностранные банки) было предоставлено 
обязательство международных финансовых организа-
ций.

Кроме упразднения определенных антикризисных 
ограничений, Нацбанк снял ограничение на открытие 
уполномоченным банком корреспондентских счетов в 
иностранной валюте 1-й группы классификатора в 
банках-нерезидентах стран, национальная валюта кото-
рых отнесена НБУ ко 2-й или 3-й группы классификато-
ра.

«Это будет способствовать упрощению условий для 
установления украинскими банками новых корреспон-
дентских отношений с иностранными банками», - отме-
чено в сообщении на веб-сайте НБУ.

В то же время для предотвращения непродуктивного 
оттока капитала Нацбанк устанавливает требования по 
раскрытию информации о конечных бенефициарных 
собственниках (UBO) нерезидентов-кредиторов.

Відомості 
 про зміну складу посадових осіб емітента 

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБIНАТ»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278818; Місце знаходження: 

Одеська область, 68603, Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300;
Міжміський код та телефон, факс: 0484170587, 0484170586;
Електронна поштова адреса: fin@ckk.com.ua.

Текст повідомлення
Протоколом Загальних Зборів ПАТ «ІЦКК» № 1/2017 від 24.05.2017 р.: 
I. Припинити повноваження члена Наглядової ради з 24.05.2017:
1. Груша Дмитро Богданович, термiн повноважень згiдно статуту, част-

кою в статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надано.

II. Скасувати в Товаристві орган контролю «Ревізійна комісія» та при-
пинити повноваження членів Ревізійної комісії з 24.05.2017:

1. Дубовська Тетяна Вячеславівна, термiн повноважень згiдно статуту, 
часткою в статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, згоди на розміщення паспортних даних не 
надано.

2. Зубов Дмитро Миколайович, термiн повноважень згiдно статуту, част-
кою в статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має, згоди на розміщення паспортних даних не на-
дано.

3. Ржевський Павло Миколайович, термiн повноважень згiдно статуту, 
часткою в статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, згоди на розміщення паспортних даних не 
надано.

Протоколом Загальних Зборів ПАТ «ІЦКК» № 1/2017 від 24.05.2017 р. 
обрати з 24.05.2017 р. члена Наглядової ради Товариства.: 

1. Груша Дмитро Богданович – представник акціонера GARELIO 
TRADING LTD (ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД.) , член Наглядової ради Товари-
ства, термiн повноважень згiдно статуту, часткою в статутному капіталі не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.

2. Живага Ольга Володимирівна – представник акціонера MICHELE 
PARTICIPATION CORP. (МІШЕЛЬ ПАРТІСІПЕЙШІН КОРП.) , член Наглядо-
вої ради Товариства ,термiн повноважень згiдно статуту, часткою в статут-
ному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.

3.Клочек Тетяна Василівна – представник акціонера VALTINO 
CONTINENTAL S.A. (ВАЛТІНО КОНТІНЕНТАЛ С.А.) , Голова Наглядової 
ради Товариства, термiн повноважень згiдно статуту, часткою в статутному 
капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.

Голова Правління ПАТ «ІцКК»  С.С.Протащук

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «IЗМАїЛЬСЬКий цЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННий КОМБIНАТ»

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  
«КРЕДОБАНК»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне Акцiонерне Товариство «КРЕ-
ДОБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 09807862
3. Місцезнаходження 79026, м.Львiв, вул. Сахарова, 78
4. Міжміський код, телефон та факс 0972972308 –
5. Електронна поштова адреса lesya.tykhan@kredobank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.kredobank.com.ua/about/
akcioner.html

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

II. Текст повідомлення
25.05.2017р. припиненi повноваження члена Спостережної Ради 

ПАТ «КРЕДОБАНК» Росьцiшевського Яна Емерика на пiдставi поданої ним 
заяви (п.п.7.27.1 п.7.27 Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» i п.п.1 ч.1 ст.57 Закону 
України «Про акцiонернi товариства»). На посаду члена Спостережної Ради 
обраний 27.04.2017р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл 
на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Iнших призначень на посаду не 
було. 

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 Шатковскi Гжегож
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2017
(дата)

НОВИНИ
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«Требования будут действовать во всех случаях, ког-
да необходима регистрация кредитного договора или 
договора займа, заключенного резидентом-заемщиком, 
не являющимся банком», - объясняет центробанк.

Помимо этого, усовершенствован порядок контроля 
за соблюдением максимальной процентной ставки по 
договору в случае уплаты комиссий, сборов в период до 
получения кредита и/или в течение первого годового пе-
риода действия договора.

«Этот порядок предусматривает, что в таких случаях 
контроль будет осуществляться не на дату платежной 
операции, а на конец первого годового периода. Указан-
ный подход позволит резидентам-заемщикам более сво-
бодно составлять условия кредитных соглашений», - 
объясняет Нацбанк.

По данным НБУ повышение максимального срока для 
расчетов по экспортно-импортынм операциям вступает 
в силу с 26 мая 2017 года. Остальные изменения вступа-
ют в силу с 12 июня 2017 года.

Капинвестиции в Украине в I кв.-2017 г. 
выросли на 21,4% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте 
2017 года выросли на 21,4%, тогда как в первом кварта-
ле 2016 года - на 0,7%, сообщила Государственная служ-
ба статистики в четверг.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции 
в Украине в 2016 году выросли на 18%, по итогам девяти 
месяцев - на 16,4%, первого полугодия минувшего года 
– на 9,6%.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2017 
года было освоено 64,8 млрд грн капитальных инвести-
ций (без учета временно оккупированных Крыма, Сева-
стополя и части зоны проведения АТО).

В региональном разрезе наибольшее увеличение ка-
пинвестиций в первом квартале 2017 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года зафиксировано в Лу-
ганской (на 68,2%), Запорожской (на 64,9%), Одесской 
(на 63,6%), Тернопольской (на 59%), Винницкой (на 
57%), Днепропетровской (на 51,2%), Закарпатской (на 
43,7%), Полтавской (на 43,5%), Черкасской (на 42,8%), 
Львовской (на 37,6%), Хмельницкой (на 34,5%), Черни-
говской (на 32,6%), Харьковской (на 25,9%) областях, 
Киеве (на 18,2%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за от-
четный период сократились в Ивано-Франковской (на 
24,5%), Николаевской (на 17,3%), Волынской (на 15,8%), 
Киевской (на 9,5%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвести-
ций в первом квартале текущего года зафиксирован в 
здравоохранении (в 2,5 раза); в сфере искусства, спорта 
и развлечений (в 2 раза); госуправлении, обороне и обя-
зательном соцстраховании – на 91,5%; сельском хозяй-
стве – на 57,9%; на предприятиях транспорта, складско-
го хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 
42%; в сфере административного и дополнительного об-
служивания – на 30,9%; промышленности – на 29,1%; в 
сфере информации и телекоммуникаций – на 18,2%; 
профессиональной, научной и технической деятельно-
сти - на 14,2%; финансовой и страховой деятельности – 
на 12,7%,

При этом в сфере в рекламной деятельности и иссле-
довании конъюнктуры рынка падение капинвестиций со-
ставило 33,2%; в сфере недвижимости – на 38,3%.

Главным источником финансирования капитальных 
инвестиций остаются собственные средства предприя-
тий и организаций, за счет которых освоено 76,6% обще-
го объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в 
машины, оборудование и транспортные средства – 
52,4%, в здания и сооружения – 39,6% всех инвестиций

На капитальный ремонт активов направлено 3,3 млрд 
капитальных инвестиций (5% от общего объема).

Украина заключила соглашение  
о поощрении и защите инвестиций  

с фондом ОПЕК
Первый вице-премьер-министр – министр экономиче-

ского развития и торговли Степан Кубив в пятницу в 
Вене (Австрия) подписал соглашение о поощрении и за-
щите инвестиций между Украиной и Фондом междуна-
родного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК).

Согласно сообщению на веб-сайте Министерства эко-
номического развития и торговли (МЭРТ), соглашение 
предусматривает предоставление режима наибольшего 
благоприятствования по распоряжению инвестициями и 
прогнозируемо будет способствовать увеличению объе-
мов иностранных инвестиций в ключевые отрасли эко-
номики Украины.

«Мы рассматриваем Фонд ОПЕК как важного партне-
ра и мощную финансовое учреждение. Соглашение уси-
лит взаимовыгодное сотрудничество Украины с Фондом 
для достижения устойчивого социально-экономического 
роста и расширения возможностей для развития челове-
ческого потенциала для улучшения качества жизни укра-
инских граждан», - цитирует пресс-служба МЭРТ С.Куби-
ва.

Он также напомнил, что Фонд международного разви-
тия ОПЕК осуществляет финансирование государствен-
ного сектора без дополнительных требований, в то вре-
мя как для финансирования частного сектора Фонд 
сначала заключает рамочное соглашение с правитель-
ством страны-получателя.

«Подписание соглашения будет способствовать эф-
фективному привлечению инвестиций Фонда в экономи-
ку Украины, а также поддержке малых и средних пред-
приятий в различных сферах, в частности, энергетике, 
инфраструктуре, агропромышленном комплексе и др.», 
- подчеркнул С.Кубив.

Фонд международного развития ОПЕК является инве-
стиционным учреждением по развитию, созданный 
государствами-членами ОПЕК в 1976 году для помощи 
развивающимся странам. Фонд оказывает помощь 134 
странам, которые расположены в Африке, Азии, Латин-
ской Америке, Карибском бассейне, Европе. С момента 
начала программы финансирования общая сумма фи-
нансовых обязательств Фонда ОПЕК составляет около 
$20,565 млн. Эта сумма разделена между четырьмя 
основными направлениями деятельности: финансиро-
вание государственного сектора, частного сектора и тор-
говых операций, и деятельность Фонда ОПЕК по предо-
ставлению грантов.
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финансирование из ГфРР в 2017 г. будет 
выделено на 361 инвестпроект – Зубко

Финансирование из Государственного фонда регио-
нального развития (ГФРР) в 2017 году будет выделено 
на реализацию 361 инвестиционного проекта, сообщил 
министр регионального развития строительства и ЖКХ 
Геннадий Зубко.

«361 инвестиционный проект будет включен в прави-
тельственное распоряжение о финансировании в рамках 
Госфонда регионального развития в 2017 году. Решили на 
заседании комиссии по оценке и отбору инвестиционных 
программ и проектов регионального развития», – написал 
Г.Зубко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, Министерство финансов и Минэконом-
развития уже утвердили финансирование 99 проектов 
на общую сумму 766,203 млн грн. Окончательная сумма 
финансирования проектов будет известна после дора-
ботки замечаний, предоставленных регионам комисси-
ей, в течение трех дней.

«Наша позиция – все проекты, которые подаются обла-
стями, должны соответствовать стратегиям регионального 
развития и комплексно решать вопросы развития инфра-
структуры на местах с учетом всех возможностей общин. 
Кроме того, правительственным решением мы обеспечи-
ли, что не менее 10% средств ГФРР будут направлены на 
развитие спортивной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности государственных и коммунальных учебных и меди-
цинских учреждений», – отметил министр.

Г.Зубко также подчеркнул, что эффективное исполь-
зование средств, привлеченных как из государственного 
бюджета, так и от органов местного самоуправления – 
зона ответственности заказчиков проектов и облгосад-
министраций.

Как сообщалось со ссылкой на Г.Зубко, общий объем 
средств в ГФРР для финансирования инвестпроектов в 
2017 году утвержден в размере 3,5 млрд грн. Также в 
текущем году предусмотрена субвенция на развитие 
объединенных территориальных общин в размере  
1,5 млрд грн субвенций.

В 2016 году за средства ГФРР были полностью реали-
зованы 498 проектов на общую сумму 1,25 млрд грн, 
еще 312 проектов по состоянию на начало 2017 года на-
ходились на стадии реализации.

Общим фондом Государственного бюджета Украины 
на 2016 год финансирование ГФРР было предусмотрено 
в размере 3 млрд грн.

фРС сократит баланс до $3-4 трлн к концу 
2019 года - брокеры

Федеральная резервная система США сократит свой 
портфель облигаций и других активов, который сейчас 
составляет порядка $4,5 трлн, до объема в диапазоне 
$3-4 трлн к концу 2019 года, прогнозирует большинство 
брокеров американского рынка облигаций, опрошенных 
Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Снижения баланса до $3,5-4 трлн ожидают 42% ре-
спондентов, еще 31% предполагает, что его объем будет 
составлять от $3 млрд до $3,5 млрд на конец 2019 года.

Средний прогноз баланса к 2025 году составляет $3,1 
трлн, причем портфель будет на 76% состоять из US 
Treasuries и на 18% из ипотечных облигаций.

В 2016 году объем портфеля Федрезерва составлял в 
среднем $4,472 трлн, из которых 55% приходилось на 
гособлигации и 39% - на ипотечные бонды, пишет The 
Wall Street Journal.

Большинство опрошенных полагают, что первое со-
общение о сокращении баланса Федрезерв сделает в 
2017 году. То, что это произойдет в четвертом квартале, 
прогнозируют 40%, 17% ожидают такого шага в третьем 
квартале. На первый квартал следующего года делают 
ставку 23% респондентов.

Брокеры в среднем ожидают, что размер процентной 
ставки на момент объявления о сокращении портфеля 
будет составлять 1,38% годовых. Сейчас базовая ставка 
находится в диапазоне 0,75-1% годовых.

Большинство ожидает следующего повышения стои-
мости кредитования в США на ближайшем заседании, 
которое назначено на 13-14 июня.

В опросе ФРБ Нью-Йорка принимали участие свыше 
20 брокеров рынка облигаций. Он проходил в конце 
апреля, то есть до последнего заседания ФРС, прохо-
дившего 2-3 мая.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении 
нефтедобычи будет продлено  

на 9 месяцев  - министр нефти ирана
ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились 

продлить действие соглашения о сокращении добычи 
нефти еще на 9 месяцев, передает Bloomberg слова ми-
нистра нефти Ирана Бижана Зангане.

«Да», - сказал Б.Зангане, отвечая на соответствующий 
вопрос.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи, 
комментируя итоги встречи, отметил, что «результаты 
хорошие».

Согласно действующему соглашению, страны ОПЕК 
должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей , а 
страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей, из которых на 
Россию приходится 300 тыс. баррелей. Сокращение про-
изводится относительно суточной добычи нефти в октя-
бре 2016 года, когда у большинства стран производство 
нефти было на пиковых уровнях.

Пролонгация соглашения ОПЕК+ по сокращению до-
бычи нефти еще на 9 месяцев предполагает сохранение 
квот в рамках предыдущих договоренностей.

Следующее заседание стран ОПЕК, а также мини-
стерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет  
30 ноября, сообщил в своем Twitter министр нефти Ниге-
рии Эммануэль Качикву.

«Принятая дата для 173 конференции ОПЕК и 3-й ми-
нистерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК - 30 ноября», 
- написал он.

Эта дата была определена на встрече стран ОПЕК, 
которая состоялась в четверг в Вене.

Fitch ожидает среднегодовую цену Brent в 
2017 г. около $50-55 за баррель после 

решений ОПЕК+
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

прогнозирует среднегодовую цену нефти Brent в 2017 
году около $50-55 за баррель после того, как страны 
ОПЕК и не-ОПЕК продлили соглашение об ограничени-
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ях нефтедобычи на девять месяцев - до 31 марта 2018 
года.

Как сообщается в обзоре агентства, оценка на 2018 
год сохранена на отметке $55 за баррель, а на 2019 год 
- в районе $60 за баррель.

«Решение ОПЕК продлить сокращение добычи на де-
вять месяцев должно оказать определенную поддержку 
ценам на нефть и помочь в использовании существен-
ной части товарных запасов до конца текущего года», - 
говорится в документе.

Вместе с тем Fitch считает, что перепроизводство 
нефти может сохраниться в 2018 году, если соглашение 
не будет продлено еще раз, поскольку все новые проек-
ты запускаются в эксплуатацию, а в США растет добыча 
сланцевой нефти.

Решения ОПЕК+ ждали уже давно, и оно было учтено 
в ценах на нефть, отмечают аналитики агентства.

К концу 2017 года добыча нефти в США может выра-
сти на 800 тыс. - 1 млн баррелей нефти в сутки (б/с), этот 
объем составляет примерно половину от сокращений 
добычи ОПЕК и не-ОПЕК, составляющих 1,8 млн б/с, 
прогнозирует Fitch.

Ключевой показатель инфляции в Японии 
вырос в апреле 4-й месяц подряд

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслежи-
ваемый Центробанком страны - потребительские цены 
без учета свежих продуктов питания - в апреле увели-
чился по итогам четвертого месяца подряд.

Повышение цен составило 0,3% в годовом выраже-
нии после подъема на 0,2% в марте, свидетельствуют 
данные министерства внутренних дел и коммуникаций.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показате-
ля в апреле на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Влияние на инфляцию в Японии оказывают растущие 
цены на энергоресурсы.

В то же время потребительские цены без учета про-
дуктов питания и энергоносителей в апреле не измени-
лись. Месяцем ранее они снизились на 0,1%.

Общий показатель инфляции в Японии в прошлом ме-
сяце составил 0,4% против 0,2% в марте.

При подготовке раздела «Новости» 
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20. ТДОВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 16

21. 9 ПУАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 9
22. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 15
23. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 19
24. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 9
25. ПАТ КРЕДОБАНК 20
26. ПРАТ МЕДТЕХНІКА 11
27. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 4
28. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 13
29. ПРАТ НАСОСМАШ 8
30. ПРАТ НАСОСМАШ 16
31. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАННОГО УПРАВЛІННЯ 15
32. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 18
33. ПРАТ ОБЕРІГ 12
34. ПРАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 5
35. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 10
36. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 5
37. ПРАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» 12
38. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА» 18
39. ПРАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 4
40. ДП САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ 5
41. АТ СК «ТАС»(ПРИВАТНЕ) 5
42. АТ СК «ТАС»(ПРИВАТНЕ) 6
43. АТ СК «ТАС»(ПРИВАТНЕ) 8
44. ПРАТ СОЦІАЛЬНА СФЕРА 4
45. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» 17
46. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 16
47. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 15
48. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ 13
49. ПРАТ ТЮЛЬПАН 16
50. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 10
51. ПРАТ ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ 17
52. ПАТ ШПОЛЯНСЬКЕ АТП 17150 7
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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 № 17099
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
26.05.2017 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 


