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НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 23 травня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»)

прийнято 
рішення

2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (щодо удосконалення порядку реєстрації випуску акцій) 

рішення 
схвалено

(для 
оприлюднення)

3. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного 
товариства «Виробничо – Комерційна Фірма «ЛЕСЯ», що пропонуються для приватного розмі-
щення

прийнято 
рішення

4. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства «Європейський промисловий банк»

прийнято 
рішення
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження форм докумен-
тів для здійснення Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку планового (позапланового) захо-
ду державного нагляду (контролю) на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів)» (далі - Проект) розроблений на 
виконання вимог Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» з метою реалізації 
повноважень, визначених Законом України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності» та Законом України «Про ліцензу-
вання видів господарської діяльності».

Проектом визначаються форми документів для здій-

снення Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку організації та проведення планового (поза-
планового) заходу державного нагляду (контролю) на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів): 

- Посвідчення на проведення планового (позаплано-
вого) заходу державного нагляду контролю;

- Запита (вимоги) про надання документів (інформації);
- Акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензій-

них умов;
- Акта про виявлення недостовірних даних у докумен-

тах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про 
отримання ліцензії;

- Акта про невиконання розпорядження про усунення 
порушень законодавства на ринку цінних паперів;

- Акта про відмову ліцензіата у проведення перевірки;
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- Розпорядження про усунення порушень законодав-
ства на ринку цінних паперів;

- Акта про відсутність емітента за місцезнаходженням 
(місцем провадження діяльності).

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надсила-
ти поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, 
корп. 30 (департамент контрольно-правової роботи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку) та 
на електронну адресу: kp-prof@nssmc.gov.ua.

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

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження уніфікованих 
форм актів проведення позапланового заходу державно-
го нагляду (контролю) суб’єкта господарювання щодо ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» 
(далі - Проект) розроблений на виконання вимог Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» з метою реалізації повноважень, визначе-
них Законом України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та 
Законом України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності».

Проектом визначаються уніфіковані форми проведен-
ня позапланового заходу державного нагляду (контролю) 
суб’єкта господарювання, щодо діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів): 

- Акта проведення позапланового заходу державного 
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом госпо-
дарювання, що провадить професійну діяльність на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльність з 
торгівлі цінними паперами вимог законодавства на ринку 
цінних паперів;

- Акта проведення позапланового заходу державного 
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом госпо-
дарювання, що провадить професійну діяльність на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльність з 
організації торгівлі на фондовому ринку вимог законо-
давства на ринку цінних паперів;

- Акта проведення позапланового заходу державного 
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом госпо-
дарювання, що провадить професійну діяльність на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами);

- Акта проведення позапланового заходу державного 
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом госпо-
дарювання – саморегулівною організацією професійних 
учасників фондового ринку вимог законодавства на рин-
ку цінних паперів.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 
8, корп. 30 (департамент контрольно-правової роботи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку) та 
на електронну адресу: kp-prof@nssmc.gov.ua.

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

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМаЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, пункту 12 розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до Витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань №1002601611 від 22.05.2017р. 
про внесення 15.05.2007 відомостей про перебування 
юридичної особи в стані припинення, за судовим рішен-
ням, що не пов’язано з її банкрутством, та інформації, 
наданої Східним територіальним управлінням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку лис-
том від 15.05.2017р. №10/1/04/1550 (вх.№14720 від 
18.05.2017р.) про припинення Закритого акціонерного 
товариства «ІК «ДЕЛЬТа-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ: 
23756172, 61037, м. Харків, Київський район, вул. Гуда-
нова, 16, квартира 8), зупинено обіг простих іменних ак-
цій Закритого акціонерного товариства «ІК «ДЕЛЬТА-
ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ: 23756172) – розпорядження 
№ 222-КФ-З від 23 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: 

«25» травня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

«Компанія з управління активами «Капітал СМ» для ви-
ключення відомостей про Пайовий венчурний інвести-
ційний фонд «Класик Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу, реєстраційний код за Реєстром: 2331484, 
з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Пайового венчурного інвестиційного 
фонду «Класик Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Капі-
тал СМ», зареєстрованого 30.08.2010 року. Анульовано 
свідоцтво про внесення відомостей про Пайовий венчур-
ний інвестиційний фонд «Класик Інвест» недиверсифіко-
ваного виду закритого типу, реєстраційний код за Реє-
стром: 2331484, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «Ка-
пітал СМ» до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування від 30.08.2010 року № 1484, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку – розпорядження № 0301-ІС від 24 травня 2017 
року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. 
о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, 
із змінами та доповненнями, відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Науково-дослідний інститут побутової ра-
діоелектронної апаратури», код за ЄДРПОУ: 14311407, 
79060, м. Львів, вул. Наукова, 7А, на скасування реє-
страції випуску акцій у зв`язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПаТ «Науково-дослідний інститут побутової радіое-

лектронної апаратури». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «Науково-дослідний інститут побутової 
радіоелектронної апаратури» від 27.05.2011 року 
№45/13/1/11, видане 21.05.2012 року Західним територі-
альним управлінням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 205-КФ-С-а від 24 травня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. 
о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843, п. 2 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Аерохендлінг», 
код за ЄДРПОУ: 32614518, 08300, Київська область,  
м. Бориспіль, аеропорт, на реєстрацію звіту про резуль-
тати розміщення облігацій серії «В», скасовано реєстра-
цію випуску облігацій ТОВ «аерохендлінг» серії В. Тим-
часове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій  
ТОВ «Аерохендлінг» серії В від 04.11.2016 року  
№ 115/2/2016-Т, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 336-КФ-СТ-О від 24 травня 2017 року.

24.05.2017 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.

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

акцiонерне товариство «Полонський хлiбозавод»
2.Код за ЄДРПОУ : 00380505 3.Місцезнаходження : 30500, м.Полонне, 

Рибалко, 28 4.Міжміський код, телефон та факс: (03843) 31133, 31130
5.Електронна поштова адреса: polhlib@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://polonne-hlib.km.ua/
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента ІІ.Текст повідомлення: На підставі рішення наглядової ради 
товариства від 22.05.2017р. (протокол №10 від 22.05.2017р.) :

Припинено повноваження - Голова правлiння - Тарасюк Валерiй Гри-
горович. Відмовився від оприлюднення паспортних даних. Акціями товари-
ства не володіє. Припинено повноваження у зв'язку із переобранням на 
новий термін. Обіймав посаду протягом 3 років. Непогашеної судимості не 
має. Припинено повноваження - Член правління - Фелонюк Наталiя 
Анатолiївна. Відмовилась від оприлюднення паспортних даних. Володіє 
часткою 76,335% акцій товариства, загальною номінальною вартістю 
131456,5 грн. Припинено повноваження у зв'язку із переобранням на новий 
термін. Обіймала посаду протягом 3 років. Непогашеної судимості не має.

Припинено повноваження - Член правління - Мартинчик Олена 
Георгiївна Відмовився від оприлюднення паспортних даних. Акціями това-

риства не володіє. Припинено повноваження у зв'язку із переобран-ням на 
новий термін. Продовжує обіймати посаду головного бухгалтера. Обіймала 
посаду протягом 3 років. Непогашеної судимості не має.

Обрано - Голова правління - Тарасюк Валерiй Григорович. Відмовився 
від оприлюднення паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Об-
рано на посаду на безстроковий термін. Протягом останніх 5 років обіймав 
посаду голови правління ПрАТ «Полонський хлібозавод». Непогашеної су-
димості не має. Обрано - Член правління - Фелонюк Наталiя Анатолiївна. 
Відмовилась від оприлюднення паспортних даних. Володіє часткою 
76,335% акцій товариства, загальною номінальною вартістю 131456,5 грн. 
Обрано на термін 3 роки. Протягом останніх 5 років обіймала посаду за-
ступника голови правління ПрАТ «Полонський хлібозавод. Непогашеної 
судимості не має. 

Обрано - Член правління - Мартинчик Олена Георгiївна Відмовилась 
від оприлюднення паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Об-
рано на посаду на термін 3 роки. Протягом останніх 5 років обіймала по-
саду заступника головного бухгалтера ПрАТ «Полонський хлібозавод». Не-
погашеної судимості не має.

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

2. Голова правлiння Тарасюк Валерiй Григорович 22.05.2017

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛОНСЬКий ХЛiбОЗаВОД»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк», місцезнаходжен-

ня: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
26 червня 2017 р. о 9.00 за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Пили-
па Орлика, 40-а, зал засідань. Реєстрація учасників за місцем про-
ведення зборів 26 червня 2017 року з 8.30 до 8.55. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 
червня 2017 року. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення 

акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Полтава-банк», 

якому надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення догово-

рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у 
разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими 
власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-

дження у встановлені законодавством строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення ак-

цій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рі-
шення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення ак-
цій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава-банк» акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення 
про це в офіційному друкованому органі.

7. Про визначення уповноважених осіб банку, яким надаються по-
вноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рі-
шення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціо-
нерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним 
товариством належних їм акцій.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами 
рішень з цих питань, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. 
Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 
16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень з питань порядку денного позачергових загальних зборів: www.
poltavabank.com 

Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном 
(05322) 27957.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів акціонеру, 
або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвід-
чує особу (паспорт); доручення на право участі у загальних зборах 
(для представників юридичних і фізичних осіб). 

Наглядова рада.

ПубЛІчНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛТаВа-баНК»

Шановний акціонере!
ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО СТРаХО-

Ва КОМПаНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», код за ЄДРПОу 19350062, 
місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідом-
ляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 червня 2017 
року о 10-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й по-
верх, кімната 408а. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться «15» червня 2017 року з 
09-00 год. до 09-45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, пред-
ставникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 12.06.2017 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах.
3. Затвердження плану заходів на 2017 рік щодо запобігання збиткової 

роботи Товариства».
4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення його у новій редакції.
5. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції ста-

туту Товариства.
6. Затвердження змін до положення Товариства «Про Правління», 

шляхом викладення його у новій редакції.
З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та 

уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні 
(понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день 
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408А. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – п. Шевчук Н.Ю. 

Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.
Порядок денний загальних зборів та проекти рішень розміщено на веб-

сайті Товариства www.inter-policy.com.
Т.в.о. Голови Правління
(Генерального директора)  С.Е. Нелле 

М.П. підпис 

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПаТ «чЕРКаСиОбЛЕНЕРГО»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-

ство «Черкасиобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69,  

0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  

використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://cherkasyoblenergo.com

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

ІІ. Текст Повідомлення 
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол №3/2017 від 19.05.2017 року) 
Самчука Олега Григоровича обрано, з моменту прийняття цього 
рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою 
колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго». По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згід-
но до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу 
призначено на строк, визначений статутом товариства. Часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє. Протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності займав посади: директор комерційний 
ВАТ ЕК «Житомиробленерго»; в.о. голови правління ПАТ «Черкаси-
обленерго».

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова Правлiння  Самчук О.Г.
М.П.



№97, 25 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

Повне найменування : Публічне акцiонерне товариство «Вiнницький за-
вод «Металiст». Код за ЄДРПОУ : 02968711. Місцезнаходження : 21000,  
м. Вiнниця, вул. Ватутіна, 17. Міжміський код, тел.(факс) : (0432) 271720. 
Електронна поштова адреса : metalist@vrc.vn.ua. Адреса веб-сторінки: 
http://vinmetall.com.ua. Вид особливої інформації : Інформація про зміну 
складу посадових осіб емітента.

Зміни в складі посадових осіб Товариства відбулись згідно рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів від 23.05.2017 року (протокол  
№ 20). Припинено повноваження:

Голови Наглядової ради - Отришка Олександра Андрійовича (АВ 
775877 вид. 06.11.07 р. Замостянським РВУМВС України в Вінницькій обл.). 
Термін перебування на посаді - з 25.05.2004 р. Володіє 0.000018 % акцій 
статут. капiталу. Члена Наглядової ради - Мельника Валерія Андрійовича 
(АВ393013 вид. 16.07.02 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.). 
Термін перебування на посаді - з 05.10.2010 р. Володіє 0.3933% акцій ста-
тут. капiталу. Голови Ревізійної комісії - Миколайчук Лідії Миколаївни (АА 
346355 вид. 25.10.1996 р. Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій 
обл.), яка є представником акціонера - юридичної особи - ТОВ «ЗСП «Агро-
маш» (код ЄДРПОУ 00902300). Миколайчук Л.М. акціями емітента не воло-
діє. ТОВ «ЗСП «Агромаш» володіє 68,86561% акцій статут. капiталу. Термін 
перебування Миколайчук Л.М. на даній посаді - з 23.04.2014 р. Члена Реві-
зійної комісії - Гнатюка Володимира Андрійовича (АА 730727 вид. 
20.03.98  р. Погребищенським РВ УМВС України в Вінницькій обл.). Термін 
перебування на посаді - з 23.04.2014 р. Акціями емітента не володіє. Члена 
Ревізійної комісії - Бойчука Василя Андрійовича (АВ 486470 вид. 25.09.02  р. 
Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.). Термін перебування на 
посаді - з 23.04.2014 р. Акціями емітента не володіє. 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
23.05.2017 р. (Протокол № 20) обрано відповідно до Статуту товариства 
строком на 3 роки: члена Наглядової ради - Отришка Олександра Андрійо-
вича (АВ 775877 вид. 06.11.07 р. Замостянським РВУМВС України в Ві-
нницькій обл.). Володіє 0.000018 % акцій статут.капiталу. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Вінницький завод «Ме-
таліст», голова Наглядової ради. Члена Наглядової ради - Церумберга Йо-
сипа Колмановича (АА № 107264 вид. 19.12.95 р. Замостянським РВ УМВС 
України в Вінницькій обл.). Володіє 0.0529% акцій статут.капiталу. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: пенсіонер. Члена 
Наглядової ради - Бойчука Василя Андрійовича (АВ 486470 вид. 25.09.02  р. 
Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.). Бойчук В.А. акціями емі-
тента не володіє. Бойчук В.А. є представником акціонера емітента Товари-
ства - ТОВ «ЗСП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902300, місцезнаходження: 
21000, м.Вінниця, вул.Антонова, 19). ТОВ «ЗСП «Агромаш» володіє 
68,86561% акцій статут.капiталу. Інші посади, які обіймав Бойчук В.А. про-
тягом останніх п’яти років: ТОВ «Замостянське спецiалiзоване пiдприємство 
«Агромаш», зав. складом. Голову Ревізійної комісії - Миколайчук Лідію Ми-
колаївну (АА 346355 вид. 25.10.96 р. Замостянським РВ УМВС України у 
Вінницькій обл ). Посадова особа акціями емітента не володіє. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «ЗСП «Агромаш», 
директор з комерційних питань. Члена Ревізійної комісії - Бортника Івана 
Івановича (АА 833805 вид. 26.10.98 р. Староміським РВ УМВС України у 
Вінницькій обл.). Посадова особа акціями емітента не володіє. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Вінницький завод 
«Металіст», електромонтер. Члена Ревізійної комісії - Мазуркевич Галину 
Вікторівну (АВ 069787 вид. 19.01.2000 р. Замостянським РВ УМВС України 
у Вінницькій обл.). Посадова особа акціями емітента не володіє. Інші по-

сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Вінницький 
завод «Металіст», завідуюча господарством. 

Наглядовою радою Товариства (протокол № 12 від 23.05.2017 року) 
прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради - Отришка Олек-
сандра Андрійовича (АВ № 775877 вид. 06.11.07 р. Замостянським РВУМВС 
України в Вінницькій обл.). Голова Наглядової ради обирається з числа 
членiв Наглядової ради до переобрання. Володіє 0.000018 % акцій статут.
капiталу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ПАТ «Вінницький завод «Металіст», голова Наглядової ради. 

Наглядовою радою Товариства (протокол № 12 від 23.05.2017 року) 
прийнято рiшення про припинення повноважень директора Товариства в 
зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та зміною найме-
нування Товариства: Чижа Анатолія Олександровича (АА 407218 вид. 
03.02.97 р. Замостянським РВ УМВС України в Вінницькій області). Акціями 
емітента не володіє. Термін перебування на посаді з 19.09.2015 р. 

Наглядовою радою Товариства (протокол № 12 від 23.05.2017 року) 
призначено на посаду директора ПрАТ «Вінницький завод «Металіст» 
Чижа Анатолія Олександровича (АА407218 вид. 03.02.97 р. Замостянським 
РВ УМВС України в Вінницькій області) згідно Статуту строком на 3 роки – 
до 23.05.2020 р. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ТОВ Замостянське спеціалізоване під-
приємство «Агромаш», начальник ЦЗМ. 

Всі посадові особи, зазначені в інформації, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мають. Змiни у персональному складi 
посадових осiб Товариства обґрунтованi вимогами чинного законодавства 
та Статутом товариства. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Чиж А.О. 24.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПАТ «Вiнницький 
завод «Металiст»

Повне найменування : Публічне акцiонерне товариство «Вiнницький за-
вод «Металiст». Код за ЄДРПОУ : 02968711. Місцезнаходження : 21000,  
м. Вiнниця, вул. Ватутіна, 17. Міжміський код, тел.(факс) : (0432) 271720. 
Електронна поштова адреса : metalist@vrc.vn.ua. Адреса веб-сторінки: 
http://vinmetall.com.ua. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

23.05.2017 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Ві-
нницький завод «Металіст» (протокол № 20) прийнято рішення попередньо 
схвалити вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% 
(включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше %) вартостi активiв То-
вариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, а саме: до-
говори (угоди) купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - з макси-
мально сукупною їх вартiстю 2500 тис.грн., за якими Товариство буде 
виступати будь – якою iз сторiн. Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 р. – 2528 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100%. Заг. кiлькiсть голосуючих акцiй 
– 2790869 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах акцiонерiв – 2790869 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення – 2790869 шт., «проти» прийняття 
рiшення - 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор чиж а.О. 24.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПаТ «ВiННиЦЬКий ЗаВОД «МЕТаЛiСТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД»

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

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

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

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

онерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття рішення: 20.04.2017 року. Найменування уповноваже-
ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: чергові загальні збо-
ри акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬ-
КИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД». Дата державної реєстрації відповідних 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 22.05.2017 
року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗА-
ВОД». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗА-
ВОД».

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

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

2. Голова правління Колесник андрій Валерійович 23.05.2017

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «чЕРКаСЬКий ПРиЛаДОбуДiВНий ЗаВОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №97, 25 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВиНиКНЕННЯ ОСОбЛиВОЇ ІНФОРМаЦІЇ 
ЕМІТЕНТа

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

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Дніпрометиз»

Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-25-25, 376-25-74, 376-26-26 

(факс)
Електронна поштова адреса: mb.khalemin@dm.severstalmetiz.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів: про зміну 
складу посадових осіб Емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» від 22.05.2017 (прото-

кол № 91) Коврякова Сергія Валентиновича (акціями Емітента не володіє, 
частки в статутному капіталі Емітента не має) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз». Ковряков С.В. непогашеної судимос-
ті за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Стаж роботи протягом останніх п’яти років:

2012–2014: ВАТ «Северсталь-метиз» (Російська Федерація, м. Черепо-
вець), директор з технічного забезпечення;

2014–2014: ВАТ «Северсталь-метиз» (Російська Федерація, м. Черепо-
вець), виконавчий директор;

2015–2016: АТ «Северсталь Менеджмент», Філія «Метиз» в м. Черепов-
ці (Російська Федерація, м. Череповець), виконавчий директор;

2016–2016: ТОВ «Свеза» (Російська Федерація, м. Санкт-Петербург), 
директор з виробництва дирекції з управління відокремленого підрозділу в 
м. Санкт-Петербург;

2016–теперішній час: АТ «Северсталь Менеджмент», Філія «Метиз» в 
м. Череповці (Російська Федерація, м. Череповець), директор філії – гене-
ральний директор ВАТ «Северсталь-метиз».

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» від 22.05.2017 (прото-
кол № 1/2017) Дубовиченко Лілію Миколаївну (акціями Емітента не воло-
діє, частки в статутному капіталі Емітента не має) обрано на посаду Голови 
Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз». Дубовиченко Л.М. непогашеної суди-
мості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспорт-
них даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п’яти років:

2012–2017: ПАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), заступник головно-
го бухгалтера.

Строки, на які обрано вказаних посадових осіб Емітента, не зазначено 
(в межах строків перебування їх членами вказаних органів Емітента); під-
става рішень: необхідність здійснення керівництва діяльністю вказаних ор-
ганів Емітента.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства.

Генеральний директор
ПаТ «Дніпрометиз»  О.С. Якушев

23 травня 2017 р.

ПаТ «ДНІПРОМЕТиЗ»

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 «ВОЛиНЬОбЛЕНЕРГО».

2. Код за ЄДРПОУ: 00131512.
3. Місцезнаходження: 43023 м. Луцьк Єршова, 4.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 78-05-12 
5. Електронна поштова адреса: jurist6@energy.volyn.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://energy.volyn.ua/activity/
specialinfo.php.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Прийняття рішення про виплату дивідендів.

ii. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N 
з/п 

Дата 
вчинення дії

Розмір 
дивідендів, 

що 
підлягають 

виплаті, 
грн.

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5 
1 18.05.2017 13026400 06.06.2017 

- 14.10.2017
безпосередньо 

акціонерам

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами публічного акціонерного товариства 
«Волиньобленерго» рішення про виплату дивідендів: 14 квітня 2017 року 
(протокол № 22 від 14.04.2017р.);
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
02 червня 2017 року;
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення 
загальних зборів (грн.): 13026400грн;
Строк виплати дивідендів: початок 06.06.2017 - кінець 14.10.2017;
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосе-
редньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;
Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному 
обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право 
на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома 
частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання 
дивідендів, зазначаються дати таких виплат: виплата всієї суми 
дивідендів в повному обсязі.

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

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

2.
Директор з економіки та 
фінансів-член Дирекції

Коберник В.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 19.05.2017
(дата) 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «СВiТЛОВОДСЬКий ЗаВОД 
«СПЕЦЗаЛiЗОбЕТОН»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00132003
3. Місцезнаходження емітента 27500 м. Свiтловодськ вул. Героїв Чорно-

биля, будинок 36
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (05236) 2-16-23 ; 2-42-41 

(05236) 2-16-21
5. Електронна поштова адреса емітента 00132003@speczalizobeton.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://svitlovodsk_speczalizobeton.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення: 22.05.2017
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне 

рiшення: Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«Свiтловодський завод «Спецзалiзобетон»

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 22.05.2017

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Свiтловодський завод «Спецзалiзобетон»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «Свiтловодський завод «Спецзалiзобетон»

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Халинбаджах Володимир iллiч

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛiчНЕ аКЦiОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО "ПЕРШий 
iНВЕСТиЦiйНий баНК"

2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон
та факс

(044) 428 61 28 (044) 428 61 28

5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.pinbank.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ii. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК» (надалi – Товариство) 23.05.2017р. отримало вiд НДУ реєстр 
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19.05.2017р., згiдно якого 
вiдбулись змiни на рахунку власника, що володiє бiльше 10 вiдсоткiв го-
лосуючих акцiй Товариства. Пакет власника акцiй – фiзичної особи, що 
складав 19 390 834 штук акцiй, що становило 84,307974% в загальнiй 
кiлькостi акцiй та 84,771912% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, 
збiльшився i склав 20 444 834 штук акцiй, що становить 88,890583% в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 89,32003% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Колесник Iрина Вiкторiвна 
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 24.05.2017

Оголошення для кредиторів 
Публічного акціонерного товариства «укрпостачбуд» 

(код ЄДРПОу 21475888)
Публічне акціонерне товариство «Укрпостачбуд» (далі – Товари-

ство), у порядку ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повідомляє кредиторів Товариства про прийняття Загальними збора-
ми акціонерів 27 квітня 2017 року рішення про реорганізацію Товари-
ства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідаль-
ністю, в зв’язку з чим ПАТ «Укрпостачбуд» припиняє свою 
діяльність.

Кредитори, вимоги яких до Публічного акціонерного товариства 
«Укрпостачбуд», не забезпечені договорами застави чи поруки, про-
тягом 20 днів після надіслання їм повідомлення про припинення Това-
риства можуть звернутися з письмовою вимогою про здійснення на 

вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання 
зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, достро-
кового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та 
відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у 20-денний строк з моменту 
відправлення повідомлення до Товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових 
дій щодо зобов'язань перед ним.

Письмові вимоги від кредиторів приймаються за адресою Товари-
ства: м. Київ, вул. Саксаганського, 67-Б, з 9 год.00 хв. до 18 год. 00 хв. 
щоденно у робочі дні.

Голова Комісії з припинення  Циганко О.Т.

ПубЛІчНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«уКРПОСТачбуД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
"бОНДаРiВСЬКЕ"

2. Код за ЄДРПОУ 00847417
3. Місцезнаходження 92443, Україна, Луганська область , 

Маркiвський район, с. Бондарiвка, вул.
Дружби, 111

4. Міжміський код, телефон та 
факс

06464 9-43-39 06464 9-43-39 

5. Електронна поштова 
адреса

bondarivske@emitent.net.ua

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

http://bondarivske.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ii. Текст повідомлення
Рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне було при-

йнято 26.04.2017 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОНДАРIВСЬКЕ» (Протокол №1 вiд 
26.04.2017 р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 23.05.2017 р. Повне наймену-
вання акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БОНДАРIВСЬКЕ»

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

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 Нескоромна Лiлiя Iванiвна
Голова правлiння

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Лаура»
2. Код за ЄДРПОУ 22797915
3. Місцезнаходження 18003, м. Черкаси, вул. В‘ячеслава Чорновола, 

114/42
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 640466 
5. Електронна поштова адреса em22797915@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em22797915.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Рiшенням наглядової ради вiд 22.05.2017 р. звiльнено з посади дирек-
тора ПрАТ за згодою сторiн Мiгукiну Олену Григорiвну. Термiн протягом яко-

го перебувала на посадi 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних да-
них. Рiшенням наглядової ради вiд 22.05.2017 р. призначено на посаду 
директора Таранову Галину Iванiвну. Посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх 5-ти рокiв - перукар ПрАТ «Лаура». Володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента – 44,9 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлю-
дення паспортних даних.

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

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

Директор  Таранова Галина iванiвна
23.05.2017 р.

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО
«ЛауРа»
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Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство «Антарктика»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22490698
3. Місцезнаходження емітента 68094 Одеська обл.  

м. Чорноморськ, село. 
Бурлача Балка, вул.  Цен-
тральна буд. 1 офiс 416

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (048)790-02-40 717-05-12
5. Електронна поштова адреса емітента antarktika@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття 
інформації 

www.antarktika.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової ради Загорулько Андрiя Олександро-

вича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.05.2017 
р.(дата вчинення дiї 23.05.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 11.07.2014р. Рiшення прийнято За-
гальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Недодатко Олександра 
Сергiйовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
23.05.2017 р.(дата вчинення дiї 23.05.2017р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.07.2014р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Коляденко Наталiю Iванiвну (не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) обрано 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 
23.05.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, голова на-
глядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами та Наглядовою ра-
дою вiд 23.05.2017р. Посадова особа єпредставником акцiонера ALLSTREAM 
VENTURES LTD (ОЛСТРIМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД). Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв та Наглядової ради. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Загорулько Андрiя Олександровича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 23.05.2017 р.(дата вчинення 
дiї 23.05.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу:3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: провiдний юрискон-
сульт, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами. По-
садова особа є представником акцiонера ESPERT HOLDINGS LIMITED 
(ЕСПЕРТ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Недодатко Олександра Сергiйовича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 23.05.2017 р.(дата вчинення 
дiї 23.05.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: старший спецiалiст 
контролю операцiй фiлiалiв на фондовому ринку, член наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами. Посадова особа є представником 
акцiонера CRISTALMAX LTD (КРIСТАЛМАКС ЛТД). Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Копiної Олени Михайлiвни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.05.2017 р.(дата 
вчинення дiї 23.05.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 15.06.2016р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: у 
зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та безпосередньо 
скасуванням в Товариствi органу контролю «Ревiзiйна комiсiя». Нiкого не 
призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи.

ПубЛiчНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «аНТаРКТиКа»



№97, 25 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Топiлiної Ганни Валерiївни (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.05.2017 р.(дата вчинення 
дiї 23.05.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi: з 10.07.2013р. Рiшення прийнято Загальними зборами. Рiшення при-
йнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та безпосе-
редньо скасуванням в Товариствi органу контролю «Ревiзiйна комiсiя». Нiкого 

не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи.
3. Підпис

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Зайцев Сергiй Дмитрович
        М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО 
«КуРДЮМiВСЬКий 
ЗаВОД КиСЛОТОТРиВ-
КиХ ВиРОбiВ»

2. Код за ЄДРПОУ 00293545
3. Місцезнаходження 84571, БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН, 

СЕЛИЩЕ ОПИТНЕ, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКА, БУДИНОК 5

4. Міжміський код, телефон та факс (099) 040 10 37 
5. Електронна поштова адреса kzki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників ак-

цій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій

ii. Текст повідомлення
Напiдставi отриманого 22.05.2017 року перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв за акцiями ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототривких 
виробiв» складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України». Повiдомляємо, 
що в акцiонера - фiзичної особи Тритяченко Олега Климентiйовича збiльшилась 
кiлькiсть простих iменних акцiй ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототривких 
виробiв» на 100 000 акцiю, що складає 2,5% вiд статутного капiталу Товариства 
i становить 3017302 акцiй, що складає 75.432550% вiд статутного капiталу 
ПРАТ «Курдюмiвський завод кислототривких виробiв». До змiни кiлькiсть акцiй 
становила 2917302, що складало 72.9325% статутного капiталу.

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 ЧУЙКО ВIТАЛIЙ ЛЕОНIДОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017

ПРиВаТНЕ  
аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 

«ХаРКiВСПЕЦаВТО»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство 
«Харкiвспецавто»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

01883607

3. Місцезнаходження емітента 62495 Харкiвська обл., Харкiвський 
р-н, с. Васищеве  
вул. Промислова, 2

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

xarkcpecavto@ft.net.ua

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

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

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

19.04.2017 р. загальними зборами акцiонерiв Товариства (про-
токол б/н вiд 19.04.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну типу 
акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 
22.05.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до 
зм iни :  ПУБЛ IЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВСПЕЦАВТО». Повне найменування акцiонерного това-
риства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВСПЕЦАВТО».

Генеральний директор ____________ Луцiв Iгор Володимирович

ПРиВаТНЕ  
аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО  

«ЛЬВІВСЬКий ЕЛЕКТРОЛаМПОВий 
ЗаВОД «ІСКРа»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Львівський електроламповий завод «Іскра»

2. Код за ЄДРПОУ: 00214244
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20
5. Електронна поштова адреса: office@iskra.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.iskra.bfg.lviv.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Iскра» 26.04.2017р. було прий-
нято рiшення про змiну типу та найменування Товариства (Протокол 
№25 вiд 26.04.2017р.). Змiни до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР, зареєстрованi 19.05.2017р. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни – Публiчне акцiонерне товариство 
«Iскра». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – 
Приватне акцiонерне товариство «Львiвський електроламповий завод 
«Iскра».

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

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

Голова правління – Генеральний директор 
ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» _____ М. А. Костів 

19.05.2017р.

ПРиВаТНЕ  
аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 

«СКЛОПРиЛаД» 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
емітента

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

РИСТВО «СКЛОПРИЛАД». 
2.Код за ЄДРПОУ: 14307481. 
3.Місцезнаходження: 37240, Полтавська область, Лохвицький р-н, 

м.Заводське, вул. Озерна, буд. 18. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05356) 3-71-00, 3-71-01. 
5.Електронна поштова адреса: info@steklopribor.com. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http:// steklopribor.pat.ua/. 
7.Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
ii. Текст повідомлення:

1. Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого ор-
гану емітента, що прийняв відповідне рішення: рішення прийнято 
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Склоприлад» 19 квітня 2017 р. (Протокол № 26 від 19.04.2017 р.)

2. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР: 23 травня 2017 р.

3. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публіч-
не Акціонерне Товариство «Склоприлад».

4. Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД».

ІІІ Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, 

що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства:

Голова правління ______________Єрмоленко Кирил Михайлович 
23.05.2017 р.
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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 

ТОВАРИСТВО «ДТЕК 
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131268
3. Місцезнаходження 84302, м. Краматорськ,  

вул. Островського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-45-84 (044) 594-45-84
5. Електронна поштова адреса BigunyakES@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://donetskoblenergo.dn.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» у 

зв’язку iз проведенням 20.04.2017 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК 
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) припинено повноваження 
члена Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича, який 
був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що 
вiдбулися 22.04.2016.

Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА № 027208, виданий 
02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi. Пакетом 
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена На-
глядової ради Товариства перебував з 01.05.2016.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» у 
зв’язку iз проведенням 18.04.2017 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК 
ЗАХIДЕНЕРГО» (далi – Товариство) припинено повноваження члена На-
глядової ради Товариства Маслова Iгоря Олександровича, який був обраний 
на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 
22.04.2016.

Маслов Iгор Олександрович, серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ 
Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 06.03.1998 року. Пакетом 
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена На-
глядової ради Товариства перебував з 01.05.2016.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» у 
зв’язку iз проведенням 20.04.2017 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК 
ЗАХIДЕНЕРГО» (далi – Товариство) припинено повноваження члена На-
глядової ради Товариства Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який був 
обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 
22.04.2016.

Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт: серiя ТТ №079514, виданий 
26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi. Пакетом акцiй, 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради 
Товариства перебував з 01.05.2016.

Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi 
– Товариство) 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), 
вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», прий-

нято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Сахарука 
Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства 
– DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА № 027208, виданий 
Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 02.09.1995 року. На 
посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Това-
риства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх 
п’яти рокiв:

05.2011 – 08.2014 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» 
(пiсля перейменування – «ДТЕК ЕНЕРГО»);

З 08.2014 – по теперiшнiй час – виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – 

Товариство) 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), 
вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», прий-
нято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Гелюха Iвана 
Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства – DTEK 
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Гелюх Iван Миколайович, паспорт: серiя ТТ №079514, виданий 26.10.2011 
Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi. На посаду призначений на строк 
до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв:

- з 2012 – по 2013 – директор зi стратегiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
- з 2013 – заступник комерцiйного директора з регуляторних питань ТОВ 

«ДТЕК ЕНЕРГО».
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – 

Товариство) 20.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 20.04.2017 року), 
вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Маслова 
Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства – 
DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Маслов Iгор Олександрович, серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ 
Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 06.03.1998 року. На по-
саду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 
Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останнiх п’яти 
рокiв:

З 2012 – по теперiшнiй час – директор з дистрибуцiї та збуту 
електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування – «ДТЕК ЕНЕРГО»);

З 10.2014 – по теперiшнiй час – В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК 
КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням);

З 05.2015 – по теперiшнiй час – В.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМ-
ЕНЕРГО» – по теперiшнiй час – заступник директора з виробництва дирекцiї 
з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (за сумiщенням).

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 Дегтярьов О.П.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017
(дата)

ПубЛiчНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОбЛЕНЕРГО»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

«Зміна складу посадових осіб емітента»
ПраТ «Київський КПК»
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента – ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «КиЇВСЬКий КаРТОННО-ПаПЕРОВий 
КОМбІНаТ»

1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне това-
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-

ївська 130 .
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572), 

телефон – 76-300, факс – 76-540.
1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www. papir.kiev.ua.

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ – 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення про призначення Головою Наглядової ради Соколова Тімура 

Валентиновича прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК» 
22.05.2017 р. Посадова особа Соколов Тімур Валентинович (згоди на публі-
кацію паспортних даних немає ), призначений на посаду Голови Наглядової 
ради на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК» 22.05.2017, 
протокол №134. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000005%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
своєї діяльності: директор Палп Мілл Холдинг ГмбХ (Австрія), ПАТ «Архан-
гельський ЦПК» – радник генерального директора з правових питань. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції.
3. Підпис 

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

Генеральний директор  В.О.Баско 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення

Єдиним акціонером Товариства – ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) – 23.05.2017 р. було прийнято рішення 
схвалити значний правочин, який вчинений від імені Товариства до дати 
прийняття такого рішення та вимагає його подальшого схвалення Това-
риством, та підписаний від імені Товариства Білощицьким Віталієм Дми-
тровичем в якості Генерального директора Товариства, а саме:

Додаткова угода №9 від 15 червня 2016 року до Кредитного договору 
№0155-13-000870 укладеного 03 квітня 2013 року (далі – «Кредитний до-
говір 1»), якою викладається у новій редакції Додаток №1 до та п.5.6.1.1. 
Розділу 5 Кредитного договору 1 на умовах, погоджених сторонами у до-
датковій угоді.

Предмет правочину – Додаткова угода до Кредитного договору.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 

199 539,94 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності – 627 530,4 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів емі-

тента за даними останньої річної фінансової звітності – 31,798 %.
Єдиним акціонером Товариства – ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 

(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) – 23.05.2017 р. було прийнято рішення 
схвалити значний правочин, який вчинений від імені Товариства до дати 
прийняття такого рішення та вимагає його подальшого схвалення Това-
риством, та підписаний від імені Товариства Білощицьким Віталієм Дми-
тровичем в якості Генерального директора Товариства, а саме:

Додаткова угода №9 від 15 червня 2016 року до Кредитного договору 
№0155-13-000871 укладеного від 03 квітня 2013 року (далі – «Кредитний 
договір 2»), якою викладається у новій редакції Додаток №1 до та п.5.6.1.1. 
Розділу 5 Кредитного договору 2 на умовах, погоджених сторонами у до-
датковій угоді.

Предмет правочину – Додаткова угода до Кредитного договору.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 

253 959,92 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності – 627 530,4 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів емі-

тента за даними останньої річної фінансової звітності – 40,47 %.
Єдиним акціонером Товариства – ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 

(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) – 23.05.2017 р. було прийнято рішення 
схвалити значний правочин, який вчинений від імені Товариства до дати 
прийняття такого рішення та вимагає його подальшого схвалення Това-
риством, та підписаний від імені Товариства Білощицьким Віталієм Дми-
тровичем в якості Генерального директора Товариства, а саме:

Додаткова угода №10 від 30 червня 2016 року до Кредитного догово-
ру 1, якою викладається у новій редакції Додаток №1 до Кредитного до-
говору 1 на умовах, погоджених сторонами у додатковій угоді.

Предмет правочину – Додаткова угода до Кредитного договору.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 

199 539,94 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності – 627 530,4 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів емі-

тента за даними останньої річної фінансової звітності – 31,798 %.
Єдиним акціонером Товариства – ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 

(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) – 23.05.2017 р. було прийнято рішення 
схвалити значний правочин, який вчинений від імені Товариства до дати 
прийняття такого рішення та вимагає його подальшого схвалення Това-
риством, та підписаний від імені Товариства Білощицьким Віталієм Дми-
тровичем в якості Генерального директора Товариства, а саме:

Додаткова угода №10 від 30 червня 2016 року до Кредитного догово-
ру 2, якою викладається у новій редакції Додаток №1 до Кредитного до-
говору 2 на умовах, погоджених сторонами у додатковій угоді.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 
253 959,92 тис.грн.

Предмет правочину – Додаткова угода до Кредитного договору.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності – 627 530,4 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості правочину до вартості активів емі-

тента за даними останньої річної фінансової звітності – 40,47 %.
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  Бiлощицький В.Д.
24.05.2017

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЛiВОбЕРЕЖЖЯiНВЕСТ»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПубЛІчНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «аЛЬФа-баНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 46 00 , 044 490 46 01
5. Електронна поштова адреса: mail@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
23.05.2017 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного 

товариства «Альфа-Банк» Світека Івана (паспорт: CZE № 41896341, 

03.04.2014 року, виданий Управлінням міського району Прага 6) призначено 
Членом Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення Спостережної ради Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Світека Івана призначено Членом Правління в зв'язку з виробничою 
необхідністю.

Світек Іван до призначення Членом Правління працював на посаді: Ге-
нерального менеджера ПАТ «Альфа-Банк» з 03.04.2017 року по теперішній 
час, з 01.12.2009 року по 30.01.2015 рік - Голова Правління ТОВ «Хоум 
Кредіт енд Фінанс Банк» (ТОВ «ХКФ Банк»). 

Світек Іван призначений на посаду на невизначений строк. 
Пан Світек Іван непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 

має. Пан Світек Іван часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.
iii. Підпис 

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

2. Голова Правління  Михайльо В.В. 
24.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310384 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків ста-
тутного капіталу.

II. Текст повідомлення
22 травня 2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКС-
ПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНIЯ" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутно-
го капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства вiдбувається шля-
хом приватного розмiщення 1 328 008 (один мiльйон триста двадцять вiсiм
тисяч вiсiм) шт. простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 100,00
грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю 132
800 800,00 грн. (сто тридцять два мiльйони вiсiмсот тисяч вiсiмсот гривень
00 копiйок). Статутний капiтал акцiонерного товариства збiльшиться шля-
хом додаткового випуску акцiй з 66 400 400,00 грн. (шiстдесят шiсть мiль-
йонiв чотириста тисяч чотириста гривень 00 копiйок) до 199 201 200,00 грн.
(сто дев'яносто дев'ять мiльйонiв двiстi одна тисяча двiстi гривень 00 ко-
пiйок). Форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються - бездокументар-
на . Номiнальна вартiсть акцiй Товариства становить 100,00 грн. (сто гри-
вень 00 копiйок) кожна, а запропонована цiна розмiщення акцiй становить
- 100 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю, що є рiвною номiнальнiй
вартостi та дорiвнює ринковiй вартостi - 100 грн. (сто гривень 00 копiйок),
що була визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ "АПРАЙТ" (серти-
фiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi України ФДМУ № 61/16 вiд 03.02.2016
року) станом на 18.04.2017 року та затверджена рiшенням Наглядової ра-
ди Товариства (Протокол вiд 19.05.2017року). В результатi розмiщення ак-
цiй, змiна власникiв значних пакетiв акцiй Товариства не передбачається.
Очiкується збiльшення частки у статутному капiталi Товариства у акцiоне-
рiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме,
юридичних осiб:

КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради, яка до розмiщення
акцiй володiла 96 299 (дев'яносто шiсть тисяч двiстi дев'яносто дев'ять)
штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 14,50277% у статутно-
му капiталi Товариства, а також Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", яке до розмiщення акцiй володiло 486 256 (чо-
тириста вiсiмдесят шiсть тисяч двiстi п'ятдесят шiсть) штук простих iмен-
них акцiй Товариства, що складає 73,23088% у статутному капiталi Това-
риства.

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до роз-
мiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення скла-
дає 200,00 %. 

Права, якi отримують iнвестори в акцiї Товариства, що розмiщуються:
кожна проста акцiя Товариства дає її власнику однакову сукупнiсть прав,
включаючи права на: участь в управлiннi Товариством (шляхом участi у за-
гальних зборах акцiонерiв); отримання дивiдендiв; отримання, в разi лiквi-
дацiї Товариства, частини його майна або вартостi частини майна Товарис-
тва; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; вiдчу-
ження належних йому акцiй, у вiдповiдностi з чинним законодавством; пе-
реважне право на придбання простих акцiй Товариства, щодо яких прий-
нято рiшення про розмiщення при додатковiй емiсiї акцiй, в порядку, перед-
баченому Статутом Товариства та чинним законодавством, а також iншi
права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Одна
проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирi-
шення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення ку-
мулятивного голосування.

Оплата за акцiї, якi придбаваються, здiйснюється: виключно грошовими
коштами.

Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу То-
вариства. Кошти, отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску, То-
вариство планує використати на придбання необоротних активiв та здiй-
снення довгострокових фiнансових iнвестицiй. 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiд-
соткiв статутного капiталу, прийнято позачерговими Загальними зборами
акцiонерiв.

Можливiсть конвертацiї акцiй, що випускаються: не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: кошти, що за-

лучаються вiд розмiщення акцiй, не будуть використанi для покриття збит-
кiв Товариства.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор - Голова Правлiння  

Корса Микола Вiкторович 23.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОДЕТАЛЬ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ав-
тодеталь".

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00232294 
3. Місцезнаходження емітента: 49008 місто Дніпро, вул. Робоча, буд.

23-в. 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 310004
5. Електронна поштова адреса емітента:rtyuehe@emitent.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

тента.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства емітента

2.Текст повідомлення

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №
1 від 28.04.2017р.) в Товаристві  відбулися зміни типу акціонерного това-
риства емітента, датою вчинення дії вважати дату державної реєстрації
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань від 22 травня 2017 року.

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

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

Директор Костенко Т.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТОЧПРИЛАД"
код за ЄДРПОУ 05796222, місцезнаходження 61166, м. Харкiв, вул.

Серпова, буд.4, тел/факс (057) 702-19-57, e-mail: tp@kharkov.com, адреса
сторінки в мережі Інтернет www.tochpribor.kharkov.com.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
Дата прийняття рiшення: 26.04.2017. Найменування уповноваженого

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори ПАТ "Точ-
прилад" (протокол б/н вiд 26.04.2017). Дата державної реєстрацiї вiдповiд-
них змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР:
22.05.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Пуб-
лiчне акцiонерне товариство "Точприлад". Повне найменування акцiонер-
ного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Точпри-
лад". Директор Печенов А. Ю. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

№ з/п Дата
вчинення дії

Повне найменування
акціонерного

товариства до зміни

Повне найменування
акціонерного товариства

після зміни
1 2 3 4

22.05.2017
Публічне акціонерне

товариство
«Автодеталь»

Приватне акціонерне
товариство «Автодеталь»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення

Єдиним акціонером Товариства – ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) – 23.05.2017 р. було прийнято рішення рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який 
може вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності про-
тягом року з моменту (дати) прийняття цього рішення за наступними харак-
теристиками, а саме:

будь-які додаткові угоди до Кредитного договору № 0155–13–000870 від 
03 квітня 2013 року (далі – «Кредитний договір 1»), предметом яких є зміни 
та/або доповнення до Кредитного договору 1, в тому числі щодо викладен-
ня в новій редакції Додатку № 1 «Графік погашення кредиту» до Кредитно-
го договору 1 (у зв’язку із внесенням змін у графік погашення кредиту), 
за винятком додаткових угод про внесення змін до положень Кредитного 
договору 1 щодо ліміту кредитування (кредиту) та терміну дії Кредитного 
договору 1.

Уповноважити Генерального директора Товариства самостійно або 
шляхом видачі довіреності уповноваженим представникам від імені Това-
риства на укладення попередньо схваленого зазначеного вище значного 
правочину, за ціною та на умовах на його власний розсуд, за умови вико-
нання та дотримання всіх зобов’язань і всіх обмежень, покладених на Това-
риство будь-якими документами, стороною яких є Товариство та/або акціо-
нери Товариства (прямо або опосередковано).

Гранична сукупна вартість правочинів – 199 539,94 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті – 627 530,4 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 31,798 %.
Єдиним акціонером Товариства – ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 

(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED) – 23.05.2017 р. було прийнято рішення рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який 
може вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності про-
тягом року з моменту (дати) прийняття цього рішення за наступними харак-
теристиками, а саме:

будь-які додаткові угоди до Кредитного договору № 0155–13–000871 від 
03 квітня 2013 року (далі – «Кредитний договір 2»), предметом яких є зміни 
та/або доповнення до Кредитного договору 2, в тому числі щодо викладен-
ня в новій редакції Додатку № 1»Графік погашення кредиту» до Кредитного 
договору 2 (у зв’язку із внесенням змін у графік погашення кредиту), за ви-
нятком додаткових угод про внесення змін до положень Кредитного догово-
ру 2 щодо ліміту кредитування (кредиту) та терміну дії та Кредитного дого-
вору 2.

Уповноважити Генерального директора Товариства самостійно або 
шляхом видачі довіреності уповноваженим представникам від імені Това-
риства на укладення попередньо схваленого зазначеного вище значного 
правочину, за ціною та на умовах на його власний розсуд, за умови вико-
нання та дотримання всіх зобов’язань і всіх обмежень, покладених на То-
вариство будь-якими документами, стороною яких є Товариство та/або 
акціонери Товариства (прямо або опосередковано).

Гранична сукупна вартість правочинів – 253 959,92 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті – 627 530,4 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
40,47 %.

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 Бiлощицький В. Д. 24.05.2017

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЛiВОбЕРЕЖЖЯiНВЕСТ»

ПРиВаТНЕ  
аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО  

«КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Концерн-Електрон»

2. Код за ЄДРПОУ: 13801109; 
3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул. Стороженка,32;
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 233 51 96,  

(032) 239 52 88; 
5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua: 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua; 
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів.
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами Товариства (протокол №28 від 22.04.2017р) 
прийнято рішення про виплату дивідендів в розмірі 1,00 грн. на одну 
акцію.Наглядова рада ПрАТ «Концерн-Електрон» вирішила встанови-
ти 31.05.2017 – датою складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році 
(протокол №4 від 19.05.2017р.). Товариство виплачує дивіденди в 
повному обсязі у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття 
Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом пере-
рахування на розрахунковий чи поточний рахунок, вказаний акціонером 
в анкеті рахунку в цінних паперах.

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 Бубес Юрiй Григорович
Президент-Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.05.2017
(дата)

ПубЛІчНЕ  
аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 

«ЛЕбЕДиНСЬКЕ ХЛІбОПРийМаЛЬНЕ 
ПІДПРиЄМСТВО»

(код ЄДРПОУ 00955986, місцезнаходження вул. Залізнична, буд. 46, 
м. Лебедин, Сумська обл., 42200, Україна) повідомляє, що позачерго-
ві загальні збори товариства відбудуться 05 липня 2017 року о 
10 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПаТ «Ле-
бединське ХПП», вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, Сум-
ська обл., 42200, україна. Реєстрація акціонерів для участі у загаль-
них зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день 
проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 29 червня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-

рів.
2. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного 

товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та 
скороченого найменування товариства.

3. Про затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення 
статуту у новій редакції.

4. Про внесення змін до внутрішніх положень товариства.
5. Про прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтер-

есованість.
6. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Адреса власного веб-сайту lebedyn-hpp.com.ua, на якому розміщено 

інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного. 

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал 
засідань №1 ПАТ «Лебединське ХПП», вул. Залізнична, буд. 46, м. Лебедин, 
Сумська обл., 42200, Україна. 

Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціо-
нери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціоне-
рів – Голова правління Тремполець Олександр Іванович. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №97, 25 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Код за ЄДРПОУ: 05471230

5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загально доступній інформаційній базі

даних Комісії: 24.05.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

http://www.tec5.kharkov.ua 24.05.2017
Відомості про зміну складу посадовихосібемітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батьков і
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

23.05.2017 обрано Голова
наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди на розкриття

персональних даних 0.00

Зміст інформації: Протоколом наглядової ради вiд 23.05.2017 № 23/05-17 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцi-
онерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.)
Пiдстава: протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
протокол № 5 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2017, протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд
23.05.2017 № 23/05-17. Особу обрано на строк 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2011 по теперешнiй час - Ди-
ректор ТОВ "Укрiстгаз". Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - акцiонера ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, володiє 295 301 931 шт.
простих iменних акцiй, що складає 99,794552 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
надав згоди на розкриття персональних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" (про-
токол № 1 від 05.05.2017 року) прийнято рішення про зміну типу товарис-
тва з публічного на приватне. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про Товариство, що мiс-
тяться в ЄДР - 23 травня 2017 року. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне ак-
ціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод
імені 1-го Травня".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне
акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний за-
вод".

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 23.05.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСтРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2. Код за ЄДРПОУ
14261388 3. Місцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський
код та телефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса
rhythm@chv.ukrpack.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
www.ckb.rhythm.narod.ru 7. Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення 27.04.2017р. загальнi збори акцiонерiв това-
риства прийняли рiшення про виплату дивiдендiв. 23.05.2017р. вiдбулось

засiдання Наглядової ради товариства, на якому було затверджено
08.06.2017р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх вилати. Розмiр дивiдендiв -
5624815,86грн. Термiн виплати дивiдендiв - не бiльше шести мiсяцiв з да-
ти прийняття рiшення про виплату дивiдендiв загальними зборами акцi-
онерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок
виплати дивiдендiв - вилата всiєї суми в повному обсязi.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор - Головний конструктор  Годованюк В.М. 
23.05.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Код за ЄДРПОУ: 05471230

5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загально доступній інформаційній базі

даних Комісії: 24.05.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

http://www.tec5.kharkov.ua 24.05.2017
Відомості про зміну складу посадовихосібемітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батьков і
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

23.05.2017 обрано Голова
наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди на розкриття

персональних даних 0.00

Зміст інформації: Протоколом наглядової ради вiд 23.05.2017 № 23/05-17 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцi-
онерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.)
Пiдстава: протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
протокол № 5 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2017, протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд
23.05.2017 № 23/05-17. Особу обрано на строк 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2011 по теперешнiй час - Ди-
ректор ТОВ "Укрiстгаз". Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - акцiонера ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, володiє 295 301 931 шт.
простих iменних акцiй, що складає 99,794552 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
надав згоди на розкриття персональних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" (про-
токол № 1 від 05.05.2017 року) прийнято рішення про зміну типу товарис-
тва з публічного на приватне. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про Товариство, що мiс-
тяться в ЄДР - 23 травня 2017 року. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне ак-
ціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод
імені 1-го Травня".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне
акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний за-
вод".

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 23.05.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСтРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2. Код за ЄДРПОУ
14261388 3. Місцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський
код та телефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса
rhythm@chv.ukrpack.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
www.ckb.rhythm.narod.ru 7. Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення 27.04.2017р. загальнi збори акцiонерiв това-
риства прийняли рiшення про виплату дивiдендiв. 23.05.2017р. вiдбулось

засiдання Наглядової ради товариства, на якому було затверджено
08.06.2017р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх вилати. Розмiр дивiдендiв -
5624815,86грн. Термiн виплати дивiдендiв - не бiльше шести мiсяцiв з да-
ти прийняття рiшення про виплату дивiдендiв загальними зборами акцi-
онерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок
виплати дивiдендiв - вилата всiєї суми в повному обсязi.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор - Головний конструктор  Годованюк В.М. 
23.05.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Код за ЄДРПОУ: 05471230

5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загально доступній інформаційній базі

даних Комісії: 24.05.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

http://www.tec5.kharkov.ua 24.05.2017
Відомості про зміну складу посадовихосібемітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батьков і
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

23.05.2017 обрано Голова
наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди на розкриття

персональних даних 0.00

Зміст інформації: Протоколом наглядової ради вiд 23.05.2017 № 23/05-17 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцi-
онерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.)
Пiдстава: протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
протокол № 5 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2017, протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд
23.05.2017 № 23/05-17. Особу обрано на строк 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2011 по теперешнiй час - Ди-
ректор ТОВ "Укрiстгаз". Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - акцiонера ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, володiє 295 301 931 шт.
простих iменних акцiй, що складає 99,794552 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
надав згоди на розкриття персональних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" (про-
токол № 1 від 05.05.2017 року) прийнято рішення про зміну типу товарис-
тва з публічного на приватне. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про Товариство, що мiс-
тяться в ЄДР - 23 травня 2017 року. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне ак-
ціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод
імені 1-го Травня".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне
акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний за-
вод".

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 23.05.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСтРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2. Код за ЄДРПОУ
14261388 3. Місцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський
код та телефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса
rhythm@chv.ukrpack.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
www.ckb.rhythm.narod.ru 7. Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення 27.04.2017р. загальнi збори акцiонерiв това-
риства прийняли рiшення про виплату дивiдендiв. 23.05.2017р. вiдбулось

засiдання Наглядової ради товариства, на якому було затверджено
08.06.2017р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх вилати. Розмiр дивiдендiв -
5624815,86грн. Термiн виплати дивiдендiв - не бiльше шести мiсяцiв з да-
ти прийняття рiшення про виплату дивiдендiв загальними зборами акцi-
онерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок
виплати дивiдендiв - вилата всiєї суми в повному обсязi.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор - Головний конструктор  Годованюк В.М. 
23.05.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310384 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків ста-
тутного капіталу.

II. Текст повідомлення
22 травня 2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКС-
ПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНIЯ" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутно-
го капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства вiдбувається шля-
хом приватного розмiщення 1 328 008 (один мiльйон триста двадцять вiсiм
тисяч вiсiм) шт. простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 100,00
грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю 132
800 800,00 грн. (сто тридцять два мiльйони вiсiмсот тисяч вiсiмсот гривень
00 копiйок). Статутний капiтал акцiонерного товариства збiльшиться шля-
хом додаткового випуску акцiй з 66 400 400,00 грн. (шiстдесят шiсть мiль-
йонiв чотириста тисяч чотириста гривень 00 копiйок) до 199 201 200,00 грн.
(сто дев'яносто дев'ять мiльйонiв двiстi одна тисяча двiстi гривень 00 ко-
пiйок). Форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються - бездокументар-
на . Номiнальна вартiсть акцiй Товариства становить 100,00 грн. (сто гри-
вень 00 копiйок) кожна, а запропонована цiна розмiщення акцiй становить
- 100 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю, що є рiвною номiнальнiй
вартостi та дорiвнює ринковiй вартостi - 100 грн. (сто гривень 00 копiйок),
що була визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ "АПРАЙТ" (серти-
фiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi України ФДМУ № 61/16 вiд 03.02.2016
року) станом на 18.04.2017 року та затверджена рiшенням Наглядової ра-
ди Товариства (Протокол вiд 19.05.2017року). В результатi розмiщення ак-
цiй, змiна власникiв значних пакетiв акцiй Товариства не передбачається.
Очiкується збiльшення частки у статутному капiталi Товариства у акцiоне-
рiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме,
юридичних осiб:

КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради, яка до розмiщення
акцiй володiла 96 299 (дев'яносто шiсть тисяч двiстi дев'яносто дев'ять)
штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 14,50277% у статутно-
му капiталi Товариства, а також Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", яке до розмiщення акцiй володiло 486 256 (чо-
тириста вiсiмдесят шiсть тисяч двiстi п'ятдесят шiсть) штук простих iмен-
них акцiй Товариства, що складає 73,23088% у статутному капiталi Това-
риства.

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до роз-
мiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення скла-
дає 200,00 %. 

Права, якi отримують iнвестори в акцiї Товариства, що розмiщуються:
кожна проста акцiя Товариства дає її власнику однакову сукупнiсть прав,
включаючи права на: участь в управлiннi Товариством (шляхом участi у за-
гальних зборах акцiонерiв); отримання дивiдендiв; отримання, в разi лiквi-
дацiї Товариства, частини його майна або вартостi частини майна Товарис-
тва; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; вiдчу-
ження належних йому акцiй, у вiдповiдностi з чинним законодавством; пе-
реважне право на придбання простих акцiй Товариства, щодо яких прий-
нято рiшення про розмiщення при додатковiй емiсiї акцiй, в порядку, перед-
баченому Статутом Товариства та чинним законодавством, а також iншi
права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Одна
проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирi-
шення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення ку-
мулятивного голосування.

Оплата за акцiї, якi придбаваються, здiйснюється: виключно грошовими
коштами.

Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу То-
вариства. Кошти, отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску, То-
вариство планує використати на придбання необоротних активiв та здiй-
снення довгострокових фiнансових iнвестицiй. 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiд-
соткiв статутного капiталу, прийнято позачерговими Загальними зборами
акцiонерiв.

Можливiсть конвертацiї акцiй, що випускаються: не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: кошти, що за-

лучаються вiд розмiщення акцiй, не будуть використанi для покриття збит-
кiв Товариства.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор - Голова Правлiння  

Корса Микола Вiкторович 23.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОДЕТАЛЬ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ав-
тодеталь".

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00232294 
3. Місцезнаходження емітента: 49008 місто Дніпро, вул. Робоча, буд.

23-в. 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 310004
5. Електронна поштова адреса емітента:rtyuehe@emitent.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

тента.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства емітента

2.Текст повідомлення

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №
1 від 28.04.2017р.) в Товаристві  відбулися зміни типу акціонерного това-
риства емітента, датою вчинення дії вважати дату державної реєстрації
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань від 22 травня 2017 року.

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

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

Директор Костенко Т.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТОЧПРИЛАД"
код за ЄДРПОУ 05796222, місцезнаходження 61166, м. Харкiв, вул.

Серпова, буд.4, тел/факс (057) 702-19-57, e-mail: tp@kharkov.com, адреса
сторінки в мережі Інтернет www.tochpribor.kharkov.com.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
Дата прийняття рiшення: 26.04.2017. Найменування уповноваженого

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори ПАТ "Точ-
прилад" (протокол б/н вiд 26.04.2017). Дата державної реєстрацiї вiдповiд-
них змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР:
22.05.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Пуб-
лiчне акцiонерне товариство "Точприлад". Повне найменування акцiонер-
ного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Точпри-
лад". Директор Печенов А. Ю. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

№ з/п Дата
вчинення дії

Повне найменування
акціонерного

товариства до зміни

Повне найменування
акціонерного товариства

після зміни
1 2 3 4

22.05.2017
Публічне акціонерне

товариство
«Автодеталь»

Приватне акціонерне
товариство «Автодеталь»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Код за ЄДРПОУ: 05471230

5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загально доступній інформаційній базі

даних Комісії: 24.05.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

http://www.tec5.kharkov.ua 24.05.2017
Відомості про зміну складу посадовихосібемітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батьков і
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

23.05.2017 обрано Голова
наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди на розкриття

персональних даних 0.00

Зміст інформації: Протоколом наглядової ради вiд 23.05.2017 № 23/05-17 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцi-
онерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.)
Пiдстава: протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
протокол № 5 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2017, протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд
23.05.2017 № 23/05-17. Особу обрано на строк 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2011 по теперешнiй час - Ди-
ректор ТОВ "Укрiстгаз". Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - акцiонера ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, володiє 295 301 931 шт.
простих iменних акцiй, що складає 99,794552 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
надав згоди на розкриття персональних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" (про-
токол № 1 від 05.05.2017 року) прийнято рішення про зміну типу товарис-
тва з публічного на приватне. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про Товариство, що мiс-
тяться в ЄДР - 23 травня 2017 року. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне ак-
ціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод
імені 1-го Травня".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне
акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний за-
вод".

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 23.05.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСтРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2. Код за ЄДРПОУ
14261388 3. Місцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський
код та телефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса
rhythm@chv.ukrpack.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
www.ckb.rhythm.narod.ru 7. Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення 27.04.2017р. загальнi збори акцiонерiв това-
риства прийняли рiшення про виплату дивiдендiв. 23.05.2017р. вiдбулось

засiдання Наглядової ради товариства, на якому було затверджено
08.06.2017р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх вилати. Розмiр дивiдендiв -
5624815,86грн. Термiн виплати дивiдендiв - не бiльше шести мiсяцiв з да-
ти прийняття рiшення про виплату дивiдендiв загальними зборами акцi-
онерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок
виплати дивiдендiв - вилата всiєї суми в повному обсязi.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор - Головний конструктор  Годованюк В.М. 
23.05.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Код за ЄДРПОУ: 05471230

5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загально доступній інформаційній базі

даних Комісії: 24.05.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

http://www.tec5.kharkov.ua 24.05.2017
Відомості про зміну складу посадовихосібемітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батьков і
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

23.05.2017 обрано Голова
наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди на розкриття

персональних даних 0.00

Зміст інформації: Протоколом наглядової ради вiд 23.05.2017 № 23/05-17 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцi-
онерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.)
Пiдстава: протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
протокол № 5 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2017, протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд
23.05.2017 № 23/05-17. Особу обрано на строк 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2011 по теперешнiй час - Ди-
ректор ТОВ "Укрiстгаз". Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - акцiонера ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, володiє 295 301 931 шт.
простих iменних акцiй, що складає 99,794552 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
надав згоди на розкриття персональних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" (про-
токол № 1 від 05.05.2017 року) прийнято рішення про зміну типу товарис-
тва з публічного на приватне. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про Товариство, що мiс-
тяться в ЄДР - 23 травня 2017 року. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне ак-
ціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод
імені 1-го Травня".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне
акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний за-
вод".

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 23.05.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСтРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2. Код за ЄДРПОУ
14261388 3. Місцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський
код та телефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса
rhythm@chv.ukrpack.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
www.ckb.rhythm.narod.ru 7. Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення 27.04.2017р. загальнi збори акцiонерiв това-
риства прийняли рiшення про виплату дивiдендiв. 23.05.2017р. вiдбулось

засiдання Наглядової ради товариства, на якому було затверджено
08.06.2017р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх вилати. Розмiр дивiдендiв -
5624815,86грн. Термiн виплати дивiдендiв - не бiльше шести мiсяцiв з да-
ти прийняття рiшення про виплату дивiдендiв загальними зборами акцi-
онерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок
виплати дивiдендiв - вилата всiєї суми в повному обсязi.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор - Головний конструктор  Годованюк В.М. 
23.05.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Харкiвська ТЕЦ-5"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Код за ЄДРПОУ: 05471230

5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
6. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загально доступній інформаційній базі

даних Комісії: 24.05.2017
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

http://www.tec5.kharkov.ua 24.05.2017
Відомості про зміну складу посадовихосібемітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батьков і
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

23.05.2017 обрано Голова
наглядової ради Крупко Володимир Петрович Не надав згоди на розкриття

персональних даних 0.00

Зміст інформації: Протоколом наглядової ради вiд 23.05.2017 № 23/05-17 прийнято рiшення про обрання головою наглядової ради Приватного акцi-
онерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" Крупка Володимира Петровича, володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,00 % (0,00 грн.)
Пiдстава: протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 23.05.2017 № 23/05-17. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
протокол № 5 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд 25.04.2017, протокол наглядової ради ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" вiд
23.05.2017 № 23/05-17. Особу обрано на строк 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 12.12.2011 по теперешнiй час - Ди-
ректор ТОВ "Укрiстгаз". Представник акцiонера Товариства (без обмежень) - акцiонера ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, володiє 295 301 931 шт.
простих iменних акцiй, що складає 99,794552 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
надав згоди на розкриття персональних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" (про-
токол № 1 від 05.05.2017 року) прийнято рішення про зміну типу товарис-
тва з публічного на приватне. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про Товариство, що мiс-
тяться в ЄДР - 23 травня 2017 року. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне ак-
ціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод
імені 1-го Травня".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне
акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний за-
вод".

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління Л.І. Бойко 23.05.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1. Повне найменування ПУБ-

ЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСтРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2. Код за ЄДРПОУ
14261388 3. Місцезнаходження м.Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський
код та телефон (03722) 4-26-13 5. Електронна поштова адреса
rhythm@chv.ukrpack.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
www.ckb.rhythm.narod.ru 7. Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення 27.04.2017р. загальнi збори акцiонерiв това-
риства прийняли рiшення про виплату дивiдендiв. 23.05.2017р. вiдбулось

засiдання Наглядової ради товариства, на якому було затверджено
08.06.2017р. датою складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, порядок та строк їх вилати. Розмiр дивiдендiв -
5624815,86грн. Термiн виплати дивiдендiв - не бiльше шести мiсяцiв з да-
ти прийняття рiшення про виплату дивiдендiв загальними зборами акцi-
онерiв. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок
виплати дивiдендiв - вилата всiєї суми в повному обсязi.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Директор - Головний конструктор  Годованюк В.М. 
23.05.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310384 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків ста-
тутного капіталу.

II. Текст повідомлення
22 травня 2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКС-
ПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНIЯ" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутно-
го капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства вiдбувається шля-
хом приватного розмiщення 1 328 008 (один мiльйон триста двадцять вiсiм
тисяч вiсiм) шт. простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 100,00
грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю 132
800 800,00 грн. (сто тридцять два мiльйони вiсiмсот тисяч вiсiмсот гривень
00 копiйок). Статутний капiтал акцiонерного товариства збiльшиться шля-
хом додаткового випуску акцiй з 66 400 400,00 грн. (шiстдесят шiсть мiль-
йонiв чотириста тисяч чотириста гривень 00 копiйок) до 199 201 200,00 грн.
(сто дев'яносто дев'ять мiльйонiв двiстi одна тисяча двiстi гривень 00 ко-
пiйок). Форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються - бездокументар-
на . Номiнальна вартiсть акцiй Товариства становить 100,00 грн. (сто гри-
вень 00 копiйок) кожна, а запропонована цiна розмiщення акцiй становить
- 100 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю, що є рiвною номiнальнiй
вартостi та дорiвнює ринковiй вартостi - 100 грн. (сто гривень 00 копiйок),
що була визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ "АПРАЙТ" (серти-
фiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi України ФДМУ № 61/16 вiд 03.02.2016
року) станом на 18.04.2017 року та затверджена рiшенням Наглядової ра-
ди Товариства (Протокол вiд 19.05.2017року). В результатi розмiщення ак-
цiй, змiна власникiв значних пакетiв акцiй Товариства не передбачається.
Очiкується збiльшення частки у статутному капiталi Товариства у акцiоне-
рiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме,
юридичних осiб:

КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради, яка до розмiщення
акцiй володiла 96 299 (дев'яносто шiсть тисяч двiстi дев'яносто дев'ять)
штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 14,50277% у статутно-
му капiталi Товариства, а також Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", яке до розмiщення акцiй володiло 486 256 (чо-
тириста вiсiмдесят шiсть тисяч двiстi п'ятдесят шiсть) штук простих iмен-
них акцiй Товариства, що складає 73,23088% у статутному капiталi Това-
риства.

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до роз-
мiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення скла-
дає 200,00 %. 

Права, якi отримують iнвестори в акцiї Товариства, що розмiщуються:
кожна проста акцiя Товариства дає її власнику однакову сукупнiсть прав,
включаючи права на: участь в управлiннi Товариством (шляхом участi у за-
гальних зборах акцiонерiв); отримання дивiдендiв; отримання, в разi лiквi-
дацiї Товариства, частини його майна або вартостi частини майна Товарис-
тва; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; вiдчу-
ження належних йому акцiй, у вiдповiдностi з чинним законодавством; пе-
реважне право на придбання простих акцiй Товариства, щодо яких прий-
нято рiшення про розмiщення при додатковiй емiсiї акцiй, в порядку, перед-
баченому Статутом Товариства та чинним законодавством, а також iншi
права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Одна
проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирi-
шення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення ку-
мулятивного голосування.

Оплата за акцiї, якi придбаваються, здiйснюється: виключно грошовими
коштами.

Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу То-
вариства. Кошти, отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску, То-
вариство планує використати на придбання необоротних активiв та здiй-
снення довгострокових фiнансових iнвестицiй. 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiд-
соткiв статутного капiталу, прийнято позачерговими Загальними зборами
акцiонерiв.

Можливiсть конвертацiї акцiй, що випускаються: не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: кошти, що за-

лучаються вiд розмiщення акцiй, не будуть використанi для покриття збит-
кiв Товариства.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор - Голова Правлiння  

Корса Микола Вiкторович 23.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОДЕТАЛЬ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ав-
тодеталь".

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00232294 
3. Місцезнаходження емітента: 49008 місто Дніпро, вул. Робоча, буд.

23-в. 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 310004
5. Електронна поштова адреса емітента:rtyuehe@emitent.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

тента.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства емітента

2.Текст повідомлення

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №
1 від 28.04.2017р.) в Товаристві  відбулися зміни типу акціонерного това-
риства емітента, датою вчинення дії вважати дату державної реєстрації
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань від 22 травня 2017 року.

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

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

Директор Костенко Т.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТОЧПРИЛАД"
код за ЄДРПОУ 05796222, місцезнаходження 61166, м. Харкiв, вул.

Серпова, буд.4, тел/факс (057) 702-19-57, e-mail: tp@kharkov.com, адреса
сторінки в мережі Інтернет www.tochpribor.kharkov.com.

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
Дата прийняття рiшення: 26.04.2017. Найменування уповноваженого

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори ПАТ "Точ-
прилад" (протокол б/н вiд 26.04.2017). Дата державної реєстрацiї вiдповiд-
них змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР:
22.05.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Пуб-
лiчне акцiонерне товариство "Точприлад". Повне найменування акцiонер-
ного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Точпри-
лад". Директор Печенов А. Ю. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

№ з/п Дата
вчинення дії

Повне найменування
акціонерного

товариства до зміни

Повне найменування
акціонерного товариства

після зміни
1 2 3 4

22.05.2017
Публічне акціонерне

товариство
«Автодеталь»

Приватне акціонерне
товариство «Автодеталь»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

«Полтавський машинобудівний завод»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14307417
3. Місцезнаходження емітента: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Маршала Бірюзова, 27
4. Міжміський код та телефон: (0532) 66-96-54
5. Електронна поштова адреса емітента: plmash@poltavamash.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 14307417.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства. 
ІІ.Текст повідомлення:

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтавський машинобудів-
ний завод», що вiдбулися 28.04.2017 р. (протокол № 1 вiд 28 квiтня 2017  р.), 
було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата держав-
ної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містять-
ся в ЄДР: 24.05.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
Публічне акціонерне товариство «Полтавський машинобудівний завод». По-
вне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне 
товариство «Полтавський машинобудівний завод». 

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

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління  Коломієць Віктор Володимирович 

24.05.2017 р..

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛТаВСЬКий МаШиНОбуДІВНий ЗаВОД»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів»

ПраТ «Київський КПК»
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Київський картонно-паперовий комбінат»

1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне това-
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.

1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, 
вул.  Київська 130 .

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572), 
телефон – 76-300, факс – 76-540.

1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www. papir.kiev.ua.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ - 

відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «КиЇВСЬКий КаРТОННО-ПаПЕРОВий КОМбІНаТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1.Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій».
2. Код за ЄДРПОУ: 01331041.
3. Місцезнаходження: 81600, м. Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6.
4. Міжміський код, телефон, факс: (03241) 5-15-02, ф. (03241) 5-15-17
5. Електронна поштова адреса: vorobets@fcem.if.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: mykolaivkbk.pat.ua
7. Вид особливої інформації: зміна типу акціонерного товариства.

2.Текст повідомлення:
Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Миколаїв-

Львівський комбінат будівельних конструкцій» від 26.04.2017р. (про-
токол №13) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товари-
ства з публічного акціонерного на приватне акціонерне. У зв’язку із 
зміною типу акціонерне товариство перейменовано з публічного ак-
ціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних 
конструкцій» на приватне акціонерне товариство «Миколаїв-
Львівський комбінат будівельних конструкцій». Державну реєстрацію 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР прове-
дено 22.05.2017р.

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

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

Голова правління  Фрасоляк б. І.

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«МиКОЛаЇВ-ЛЬВІВСЬКий КбК»

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 
«ПiВДЕННий ГiРНичО-
ЗбаГачуВаЛЬНий 
КОМбiНаТ» 

2. Код за ЄДРПОУ 00191000
3. Місцезнаходження 50026, Днiпропетровська обл., 

м. Кривий Рiг
4. Міжміський код, телефон та факс (056)407-73-01 (056)440-42-01
5. Електронна поштова адреса zaitseva-on@ugok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ugok.info

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
22.05.2017 рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол б/н вiд 22.05.2017) припинено 
повноваження Голови Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 
компанiї LANEBROOK LIMITED a limited liability company (Кiпр, 173839), 
пiдстава ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000007930%.
У зв'язку з тим, що посадова особа є юридичною особою, iнформацiя 

щодо паспортних даних та щодо непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не зазначається.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
20.01.2014 по 22.05.2017.

22.05.2017 рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол б/н вiд 22.05.2017) припинено 
повноваження члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 
компанiї TROSILIA HOLDINGS LTD (Кiпр, 263114), пiдстава ст. 53 Закону 
України «Про акцiонернi товариства».

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000000093%.
У зв'язку з тим, що посадова особа є юридичною особою, iнформацiя 

щодо паспортних даних та щодо непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не зазначається.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 

20.01.2014 по 22.05.2017.
22.05.2017 рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол б/н вiд 22.05.2017) обрано Ри-
балко Олександра Анатолiйовича, акцiонера Товариства, Головою Нагля-
дової ради Товариства зi строком повноважень 1 рiк, пiдстава ст. 53 Закону 
України «Про акцiонернi товариства».

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000006997%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Iншi посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

заступник Генерального директора з правових питань ПАТ «ПIВДГЗК», ди-
ректор з правових питань ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА».

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
22.05.2017 рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол б/н вiд 22.05.2017) обрано Дан-
кову Юлію Сергiївну (представника акцiонера Товариства - ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ») - членом 
Наглядової ради, пiдстава ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства».

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Iншi посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ 
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» ; Директор департаменту контролiнгу ТОВ 
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; Фiнансовий директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛ-
ДИНГ».

Строк, на який обрано особу: до моменту припинення повноважень чи 
переобрання Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв, або припи-
нення повноважень у випадках, коли прийняття рiшення Загальних зборiв 
щодо цього не передбачено.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
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 Федiн Костянтин Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2017
(дата)

чних правочинів- 22.05.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова 

рада ПрАТ «Київський КПК»;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - при-

дбання обладнання у фірми Gebr. BELLMER GmbH Maaschinenfabrik (Ні-
меччина) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: - 3 200 000,00 Євро ;

Гранична сукупність вартості правочинів- 96000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 2 776 935 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 

- 3,45705%;
Так як співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) становить 3,45705%, то прийняття рішення по даному питанню 
відноситься до компетенції Наглядової ради. Наглядова рада у складі 6 осіб 
проголосувала «за» прийняття рішення про попереднє погодження на укла-
дання значних правочинів між ПрАТ «Київський КПК» і фірмою Gebr. 
BELLMER GmbH Maaschinenfabrik (Німеччина).

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

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

Генеральний директор  В.О.баско
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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:

ПубЛІчНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ЗаПОРІЗЬКий МЕТаЛуРГІйНий 

КОМбІНаТ «ЗаПОРІЖСТаЛЬ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191230
3. Місцезнаходження: 69008 Запоріжжя Південне шосе, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)218-33-01 (061)218-25-34
5. Електронна поштова адреса: office@zaporizhstal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.zaporizhstal.com/ru/
predpriyatie/informaciya-dlya-akcionerov/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
1. На підставі наказу Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» 

№452/л від 19.05.2017 р., виданого відповідно до Статуту, звільнено Ми-
хайську Наталю Вікторівну з 19.05.2017 р. з посади головного бухгалтера 
ПАТ «Запоріжсталь». Особа не надала згоду на розкриття паспортних 
данних. Особа часткою в статутному капіталі емiтента чи пакетом акцій 
емітента не володіє. Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку з 
призначенням Михайської Н.В. на іншу посаду. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 4 роки 8 місяців.

2. На підставі наказу Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» 
№453/л від 19.05.2017 р., виданого відповідно до Статуту, виконуючою 
обов'язки головного бухгалтера призначено Ампілогову Світлану Олегів-
ну. Особа не надала згоду на розкриття паспортних данних. Посадова 
особа часткою в статутному капіталі емiтента чи пакетом акцій емітента 
не володіє. Зміни у персональному складі відбулися у звязку зі звільнен-
ням Михайської Н.В. з посади головного бухгалтера. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 
посаду з 19.05.2017 р. безстроково. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: 08.2011 р. - 01.2013 р. - Начальник контрольно-
ревізійного бюро головної бухгалтерії ПАТ «Запоріжсталь»; 02.2013 р. - 
09.2013 р. - Начальник відділу обліку кредиторської заборгованості 
головної бухгалтерії ПАТ «Запоріжсталь»; 09.2013 р. - 06.2015 р. - Началь-
ник відділу Головної книги і обліку фінансових операцій головної бухгалте-
рії ПАТ «Запоріжсталь»; 06.2015 р. - 09.2015 р. - В.о. заступника головного 
бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь»; 09.2015 р. - 05.2017 р. - заступник голов-
ного бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь». З 01.2017 р. по теперішній час – Ре-
візор ОР «Союз металургів Запорізької області».

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 Шурма Р.І.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 19.05.2017р.
(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1.Повне найменування емітента: ПубЛiчНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВа-
РиСТВО «СВІТЛОВОДСЬКЕ аВТОТРаНСПОРТНЕ ПІД-
ПРиЄМСТВО 13507»; 1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та:05465732; 1.3. Місцезнаходження емітента:27500, Кіровоградська обл., м. 
Сві т ловодськ, вул. Комсомольська,38; 1.4. Міжміський код, телефон, факс емі-
тента: (05236) 2-53-34 ,2-65-59; 1.5. Електронна поштова адреса емітента: 
05465732@at24.com.ua ; 1.6. Cторінка в мережі Інтернет для розкриття інфор-
мації:satp13507.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента. Згідно Наказу №42 від 22.05.2017р. призна-
чено на посаду Головного бухгалтера Колосовську Олену Дмитрівну (паспорт 
ЕА861052 виданий 01.10.2001р. Світловодським МРВ УМВС України в Кірово-
градській області). Попереднє мiсце роботи останнi 5 рокiв - головний бухгал-
тер ТОВ «Тех-нафт-сервiс». Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду головного бух-
галтера призначено безстроково. Особа, вказана нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством України. Директор Богдан Юрій Іванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПубЛiчНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ЖиТО-
МиРОбЛПаЛиВО»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01881706
1.4. Місцезнаходження емітента 10001 м.Житомир, вул.Ватутіна,63а
1.5. Міжміський код, телефон та факс (0412)360562
1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

ztoblpalyvo@emitent.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

ztoblpalivo.besaba.com 

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

2. Текст повідомлення
Посадова особа член правління головний бухгалтер Маліновська Ірина 

Павлівна (паспорт ВМ 678414 вид. Червоноармійським РВ УМВС України в 
Житомирській обл.. 28.01.1999) звільнена 18.05.2017. Володіє 0,00% акцiй 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посадi – з 01.06.2016 року. Рiшення про звільнення прийнято 
згідно Наказу голови правління № 10 від 18.05.2017 року та рiшення Нагля-
довою радою Товариства (протокол № 2 від 18.05.2017 року). 

Посадова особа член правління головний бухгалтер Бондар Інна Олексіїв-
на (п-т ВМ 835772 вид. Корольовським РВ УМВСУ в Житомирській обл. 
19.02.2000) призначена 18.05.2017. Володіє 0,00% акцiй Товариства. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який при-
значено посадову особу - 4 роки. Попередні посади - Державне підприємство 
«Житомирський військовий лісгосп», гоовний бухгалтер. Рiшення про призна-
чення прийнято згідно Наказу голови правління № 11 від 18.05.2017 р. та 
рiшення Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 18.05.2017 р.). 

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

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

Голова правління  Щербина Сергій Володимирович

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛiчНЕ 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 прийняття рішення про 
виплату дивідендів

ii. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕР-
НI ВЦIОБЛЕНЕРГО» (надалi - Товариство) вiд 04.04.2017 р., про виплату 
дивiдендiв, Наглядовою радою Товариства 23.05.2017 р. (протокол вiд 
23.05.2017 р.) прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
про виплату дивiдендiв - 04.04.2017 року.Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв - 08 червня 2017 року.Розмiр дивiдендiв, 
що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 29 484 096,74 
грн.Строк виплати дивiдендiв - з 23.06.2017 року по 03.10.2017 року.Спосiб ви-
плати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.Порядок виплати дивiдендiв: ви-
плату дивiдендiв здiйснити шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному 
обсязi. 

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Лозовський Олександр 
Анатолiйович

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

ТОВаРиСТВО 
"ЗаПОРІЖНЕРуДПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м.Запоріжжя вул. М.Краснова, 

12-а
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 65-31-55 (0612) 65-31-55
5. Електронна поштова адреса marinaem@zpnerudprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://00292333.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ii. Текст повідомлення
23.05.2017р. Товариство, листом (вх. №329 від 23.05.2017р.) від власника 

акцій, повідомлено, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Компанiя з управлiння активами «Iнвестицiйний дiм 
«МЕГАПОЛИС» (Пайовий венчурний не диверсифiкований закритий 
iнвестицiйний фонд «МЕГАПОЛIС-IНВЕСТ») (мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, 
вул.Почайнинська, буд.38, код за ЄДРПОУ 35690099, реєстрацiйний код за 
ЄДРIСI 2331389) збільшився на 12,0533% загальної кiлькостi акцiй, на 
6377161шт. Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 22,9185%, пiсля 
змiни 34,9718% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 22,9529%, пiсля змiни 35,0243%. 
Кiлькiсть акцiй до змiни 12125739шт., пiсля змiни власникiв акцiй, яким належить 
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 18502900шт.

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 Верховський С. С.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.23
(дата)

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «ТОРГТЕХНiКа»
2. Код за ЄДРПОУ: 02064398
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, провулок Косогірний, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 482-46-76 (044) 225-25-70
5. Електронна поштова адреса: info@torgtehnika.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.torgtehnika.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
ii. Текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТОРГТЕХНІКА» 27.04.2017 р. (Про-
токол № 1) прийняте рішення про приватне розміщення 25 000 000 штук про-
стих іменних акцій бездокументарної форми існування на суму 250 000,00 
грн.; розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій 
- 250 000,00 грн. Номінальна вартість: 0,01 грн. (одна копійка); акції розміщу-
ються за номінальною вартістю – 0,01 грн., визначеною відповідно до законо-
давства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
та затверджена Наглядовою Радою. Розміщення акцій може призвести до 
збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом 
у розмірі 10 і більше відсотків акцій: Кузьменчук Б.І., що володіє 6147833 штук 
акцій, що становить у 26,56 % у статутному капіталі до розміщення акцій. 
Наумкiн В.В., що володіє 12191859 штук акцій, що становить у 52,67% у ста-
тутному капіталі до розміщення акцій. Співвідношення загальної номінальної 
вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капі-
талу на дату прийняття цього рішення: 108%. Співвідношення загальної номі-

нальної вартості цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного 
капіталу на дату прийняття цього рішення: 100%. Інформація про права, які 
отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: кожною простою акці-
єю товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи пра-
ва на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів, отримання у 
разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна то-
вариства, отримання інформації про господарську діяльність товариства; 
одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на за-
гальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; пере-
важне право акціонерів при додатковій емісії акцій: акціонер має переважне 
право власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості ак-
ції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості про-
стих акцій; переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у 
процесі приватного розміщення обов’язково, в порядку, встановленому зако-
нодавством. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законо-
давством. Спосіб оплати цінних паперів – виключно грошовими коштами в 
національній валюті України. Акції розміщуються з метою поповнення обігових 
коштів товариства для подальшого здійснення господарської діяльності това-
риства. Всі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть 
використані на напрями, що відповідають меті та предмету діяльності товари-
ства та визначені в статуті товариства. Розміщення акцій, щодо яких прийнято 
рішення про приватне розміщення, буде здійснено виключно серед акціонерів 
товариства. Участь інших інвесторів умовами розміщення не передбачена. 
Можливість конвертації акцій не передбачена.

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

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

2. Директор ______________ Наумкін а.В. 24.05.2017 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ПОЛТаВСЬКЕ»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 
05384910; 3.Місцезнаходження – 38721, Полтавська обл., Полтавський 
р-н, с.Сем’янівка, вул.Центральна, буд.17; 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (0532)555-762/612-301; 5.Електронна поштова адреса– 05384910@
atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації – http://05384910.smida.
gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомос-
ті про зміну типу акціонерного товариства

ii.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Полтавське» від 30.03.2017р., протокол № 1, прийнято рішення про зміну 
типу акціонерного товариства; 23.05.2017р. здійснено державну реєстрацію 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР; по-
вне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ»; повне найменування акціонерного това-
риства після зміни- Приватне акціонерне товариство «ПОЛТАВСЬКЕ».

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

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

2.В.о.директора (підпис) В.В.Собакарь 23.05.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «чЕРКаСиаВТОТРаНС»

2. Код за ЄДРПОУ 03115376
3. Місцезнаходження 18019, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 0472644440, 0472644440
5. Електронна поштова адреса em03115376@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em03115376.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. було прийняте рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 22.05.2017 р. Повне на-
йменування акцiонерного товариства до змiни типу: Публiчне акцiонерне това-
риство «Черкасиавтотранс». Повне найменування акцiонерного товариства 
пiсля змiни типу: Приватне акцiонерне товариство «Черкасиавтотранс».

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

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

Генеральний директор  Соломенний Володимир Павлович
23.05.2017 р.
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1. ПРАТ АВТОДЕТАЛЬ 14
2. ПАТ АЛЬФА-БАНК 12
3. ПАТ АНТАРКТИКА 8
4. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 7
5. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІМ. 1-ГО ТРАВНЯ 14
6. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 5
7. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 6
8. ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ 6
9. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 11

10. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» 17
11. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 17
12. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 18
13. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 17
14. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 11
15. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 15
16. ПРАТ КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН 13
17. ПАТ КРАСНОГРАДСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 8
18. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 10
19. ПРАТ ЛАУРА 7
20. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13
21. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 12
22. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 13
23. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА» 10
24. ПРАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 16
25. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА 

ЕКСКУРСІЯХ «МИКОЛАЇВТУРИСТ»
9

26. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 15
27. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 7
28. ПАТ ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 16
29. ПРАТ ПОЛОНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 3
30. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 4
31. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ 18
32. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 15
33. ПРАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРКРАНЕНЕРГО»
9

34. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 8
35. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 8
36. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 17
37. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» 6
38. ПАТ СКЛОПРИЛАД 10
39. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 4
40. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 18
41. ПРАТ ТОРЧПРИЛАД 12
42. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 

СУДНОБУДУВАННЯ
9

43. ПАТ УКРПОСТАЧБУД 7
44. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 10
45. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 14
46. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ 14
47. ПРАТ ЧЕРКАСИАВТОТРАНС 18
48. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 4
49. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 5
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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 № 17097
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
24.05.2017 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 


