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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, кімната №1 з понеділка по
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами Л.Ю. Нетудихатка. Документи
надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення
позачергових загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику
Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, оформлену
згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://ihpp.nr-avers.com.ua
Телефон для довідок: тел. +3(050) 7723567
Директор
ПрАТ «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХПП»
М.А. Морміло

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОАЗОТ»

Листом №1 від 04.01.2017 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ» про те, що Котирувальною Комісією біржі
04.01.2017 року у зв’язку з невідповідністю мінімальним вимогам до цінних паперів другого рівня лістингу, а саме — неможливістю визначення середнього
значення ринкової капіталізації емітента за результатами ІV кварталу 2016 року
з врахуванням вимог пункту 12 Глави І «Положення про функціонування фондових бірж», затверджених Рішенням НКЦПФР №1688 від 22.11.2012 року,
проведена процедура делістингу акцій простих іменних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 05761620, ISIN
UA4000104244, бездокументарної форми існування, що знаходилися у біржовому реєстру ПрАТ «ФБ»Універсальна» за другим рівнем лістингу.
З 04.01.2017 року акції прості іменні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОАЗОТ»
знаходяться
у
біржовому
списку
ПрАТ «ФБ»Універсальна» за категорією позалістингових цінних паперів.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
Сідоров С.Л.
10.01.2017

(код ЄДРПОУ 33168696, місцезнаходження Товариства - Харківська
область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 16 лютого 2017 року о 16.00 год.
за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка,
вул. Привокзальна, 11, кімната 1
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 15.45 до 15.55 год.
Проект порядку денного:
1.Обрання та відзив лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого
та кумулятивного голосування.
5. Відзив Директора Товариства
6. Обрання Директора Товариства
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 10 лютого 2017 р. за три робочі дні до дня
проведення зборів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське, С.Х. Горобця, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (05692) 7-07-40, (05692) 7-07-40
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.com.ua/ru/company/corporate/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на фондовій біржі
ІІ. Текст Повідомлення
Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів: 06.01.2017

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№6, 11 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɄɈɇɋɌȺɇɌɅȱȾȿɊ;;,ª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ Ɂ ɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘ©ɄɈɇɋɌȺɇɌɅȱȾȿɊ;;,ª
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɮɨɪɦɚɟɦɿɬɟɧɬɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦɏɚɪɤɿɜɜɭɥȺɪɬɟɦɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɿɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɬɟɧɬɚQEXELU#DOOLDQFHNKXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSZZZDOOLDQFHNKXD
FRQWHQW"LG 
ȼɢɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɨɝɚɲɟɧɧɹ
ɜɢɩɭɫɤɭ ɿɦɟɧɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɋɟɪɿʀ ɋ ɋɟɪɿʀ ɋ ɋɟɪɿʀ ɋ
ɋɟɪɿʀɋɋɟɪɿʀɋ
Ⱦɨɭɜɚɝɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ

ɉɊɂȼȺɌɇɈȽɈȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ©ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃ
ɄɈɆȻȱɇȺɌɏȺɊɑɈȼɂɏɄɈɇɐȿɇɌɊȺɌȱȼª

ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɊȺɌ©ȾɄɏɄª ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞ
ɜȯɞɢɧɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɟɽɫɬɪɿɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɩɿɞɩɪɢɽɦ
ɰɿɜɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɮɨɪɦɭɜɚɧɶɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɹɤɨɝɨ
ɦȾɧɿɩɪɨɜɭɥɆɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɚɛɭɞɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɱ
ɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɊȺɌ©ȾɄɏɄªɡɚɪɿɤɹɤɿɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭ
ɨ  ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ Ⱦɧɿɩɪɨ ɜɭɥ Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɚ ɛɭɞ 
ɚɤɬɨɜɚɡɚɥɚ
ɉɊɈȿɄɌɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈɁȺȽȺɅɖɇɂɏɁȻɈɊȱȼȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ
Ɉɛɪɚɧɧɹɥɿɱɢɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ
 Ɂɜɿɬ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɜɿɬɭ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜɿɬɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜɿɬɭɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɜɿɬɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɡɜɿɬɭɊɟɜɿɡɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɪɢɛɭɬɤɭɬɚɩɨɤɪɢɬɬɹɡɛɢɬɤɿɜɌɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɚ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸ
Ɉɛɪɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɋɬɚɬɭɬɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɣɨɝɨɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɉɨɥɨɠɟɧɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɡɚɬɜɟɪɞ
ɠɟɧɧɹʀɯɜɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɡɧɚɱ
ɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɫɝɪɧ
ɉɟɪɿɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɦɿɫɹɰɿɜɪɨɤɭ
ɪɿɤ
ɍɫɶɨɝɨɚɤɬɢɜɿɜ
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Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ ©ɄɈɇɋɌȺɇɌ ɅȱȾȿɊ ;;,ª ʋ  ɜɿɞ
©ª ɫɿɱɧɹ  ɪɨɤɭ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚ ɫɟɪɿɹ ȱɍ ʋ
 ɜɢɞɚɧɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɸ ɿɧɫɩɟɤɰɿ
ɽɸɍɤɪɚʀɧɢ©ªɜɟɪɟɫɧɹɪɹɤɢɣɡɚɫɜɿɞɱɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɡɚɤɿɧɱɟɧɨɝɨ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɨɛ¶ɽɤɬɚɿɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɣɨɝɨɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɡɚɚɞɪɟ
ɫɨɸɦɏɚɪɤɿɜɩɪɅɟɧɿɧɚɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɨɝɚɲɟɧɧɹ
ɜɢɩɭɫɤɭɨɛɥɿɝɚɰɿɣɫɟɪɿʀɋɫɟɪɿʀɋɋɟɪɿʀɋɫɟɪɿʀɋɫɟɪɿʀɋ
ɋɬɪɨɤɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɨɝɚɲɟɧɧɹɡ©ªɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭɩɨ©ªɥɸ
ɬɨɝɨɪɨɤɭ
Ⱥɞɪɟɫɚ ɡɚ ɹɤɨɸ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɭ
ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɫɟɪɿʀ ɋ ɫɟɪɿʀ ɋ ɋɟɪɿʀ ɋ ɫɟɪɿʀ ɋ ɫɟɪɿʀ ɋ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦ ɏɚɪɤɿɜ ɜɭɥ
Ⱥɪɬɟɦɚɛɭɞ
ɊɟɤɜɿɡɢɬɢȿɦɿɬɟɧɬɚɜȾɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɉȺɌ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɟɩɨ
ɡɢɬɚɪɿɣɍɤɪɚʀɧɢªɧɨɦɟɪɪɚɯɭɧɤɭ8$
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɌɈȼ©ɄɈɇɋɌȺɇɌɅȱȾȿɊ;;,ª
Ƚɨɝɨɬɨɜȼɚɥɟɪɿɣȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ


Ɂɚɩɚɫɢ


ɋɭɦɚɪɧɚɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚɡɚɛɨɪɝɨɜɚ


ɧɿɫɬɶ
Ƚɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɬɚʀɯɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ


ȼɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


ɋɬɚɬɭɬɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ


Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɉɨɬɨɱɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ


ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɤɰɿɣ


ɲɬɭɤ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶ


ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɛ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹɭɱɚɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ
ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ  ɥɸɬɨɝɨ  ɪɨɤɭ ɡ
ɞɨ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɩɚɫɩɨɪɬɬɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɬɢɿɧɬɟɪɟɫɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧ
ɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚª
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ±ɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭ
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ ɜ ɤɿɦɧɚɬɿ ɩɥɚɧɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞ
ɞɿɥɭɡɞɨȺɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜ±ɡɚɦɿɫɰɟɦ
ʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɡɚɩɨɪɹɞɨɤɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ±ɱɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹɉɊȺɌ©ȾɄɏɄªɇɨɫɟɧɤɨɅɚɪɢɫɚȱɜɚɧɿɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫɚɜɥɚɫɧɨʀɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢɧɚɹɤɿɣɪɨɡɦɿɳɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɩɢɬɚɧɶɜɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ
LQIRVLWHFRPXD
Ɍɟɥɟɮɨɧɢɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  ±±  ±
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚɉɊȺɌ©ȾɄɏɄª

№6, 11 січня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
ɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɍȻɅ,ɑɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ ɌɈȼȺɊɂ
ɋɌȼɈɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧLɩɪɨɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚMXULMMDNRYHQNR#SULYDWEDQNXD
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ
ɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ KWWSVSULYDWEDQNXDXDDERXW
PDQDJHPHQWFRUS
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɄɈɆȿɊɐ,ɃɇɂɃȻȺɇɄ©ɉɊɂ
ȼȺɌȻȺɇɄª ɩɨɜLɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɡɦLɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤLɜ ɚɤɰLɣ ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ  L
ɛLɥɶɲɟɜLɞɫɨɬɤLɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰLɣɟɦLɬɟɧɬɚɳɨɩLɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɪɟɽɫɬɪɨɦ
ɜɥɚɫɧɢɤLɜLɦɟɧɧɢɯɰLɧɧɢɯɩɚɩɟɪLɜɨɞɟɪɠɚɧɢɦɟɦLɬɟɧɬɨɦɜLɞɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪLɸɍɤɪɚʀɧɢɪɨɤɭ
©ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ ɞɨɡɦLɧɢª
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɡɝLɞɧɨɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɧɚɹɜɧɨɝɨɭɟɦLɬɟɧɬɚɪɟɽɫɬɪɭɞɨɡɦLɧɢɫɤɥɚ
ɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɪ

Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї
«ЗАКАРПАТГАЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї
«ЗАКАРПАТГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ
05448610
3. Місцезнаходження
88015, м.Ужгород, вул.Погорєлова,2
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22
5. Електронна поштова адреса
Myhailo.Fedorychko@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://zk.104.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ» вiд 05 сiчня 2017 року
(протокол № 05/01-2017) припинено повноваження члена Правлiння Товариства Горвата Андрiя Андрiйовича — директора технiчного, у зв’язку з
чим припинено дiю укладеного з ним контракту та звiльнено з займаної
посади 06 сiчня 2017 року на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України. Посадова
особа перебувала на посадi члена Правлiння з 24.07.2012 (переобраний
рiшенням НР вiд 24.07.2013 р. (протокол №24/07-2013) та вiд 30.06.2016
(протокол № 30/06-2016). Згоди на розкриття паспортних даних особа не
надала. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду замiсть
особи повноваження якої припинено не призначено (обрано) нiкого.
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
Шатило Вiталiй Марцiнович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
06.01.2017
(дата)
Шановні акціонери

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,

місцезнаходження за адресою: Київська область, м. Біла Церква,
вул. Івана Кожедуба, буд. 361, код ЄДРПОУ 30664834, повідомляє про
проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі
збори).
Збори відбудуться «26» січня 2017 року об 11.00 год. за адресою:
Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 361, 3 поверх, актова зала.

ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɌɊ,ȺɇɌȺɅ ,ɇȼȿɋɌɆȿɇɌɋ ɅɌȾ 75,$17$/
,19(670(176 /7'  20,528  $*,26 1,.2/$26 3&  ɈɆ,Ɋɍ
 ȺȽ,Ɉɋ ɇ,ɄɈɅȺɈɋ ɉɋ   /LPDVVRO  LɞɟɧɬɢɮLɤɚɰLɣɧɢɣ ɤɨɞ
ɡɦɟɧɲɢɥɚɩɚɤɟɬɚɤɰLɣɳɨʀɣɧɚɥɟɠɢɬɶɡɞɨ
©ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ ɞɨɡɦLɧɢª
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɡɝLɞɧɨɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɧɚɹɜɧɨɝɨɭɟɦLɬɟɧɬɚɪɟɽɫɬɪɭɞɨɡɦLɧɢɫɤɥɚ
ɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɪ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɚɤɰLɨɧɟɪɚɮLɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɡɦɟɧɲɟɧɨɡ
ɞɨ
©ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ ɞɨɡɦLɧɢª
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɡɝLɞɧɨɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɧɚɹɜɧɨɝɨɭɟɦLɬɟɧɬɚɪɟɽɫɬɪɭɞɨɡɦLɧɢɫɤɥɚ
ɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɪ
ɊɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰLɣɚɤɰLɨɧɟɪɚɮLɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɡɦɟɧɲɟɧɨɡ
ɞɨ
©ɊɨɡɦLɪɱɚɫɬɤɢɚɤɰLɨɧɟɪɚ ɭɜLɞɫɨɬɤɚɯɞɨɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭ ɞɨɡɦLɧɢª
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɡɝLɞɧɨɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɧɚɹɜɧɨɝɨɭɟɦLɬɟɧɬɚɪɟɽɫɬɪɭɞɨɡɦLɧɢɫɤɥɚ
ɞɟɧɨɝɨɫɬɚɧɨɦɧɚɪ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІЛЬПО РІТЕЙЛ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬПО РІТЕЙЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33870708
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444963200, 0444963200
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст Повідомлення
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів станом на
31.12.2016 р., який був отриманий еммітентом в ПАТ «НДУ» 05.01.2017 р.,
стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот
ків голосуючих акцій, а саме: зменшилась частка акціонера ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІТЕЙЛ КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, буд. 1,
оф. 310; код за ЄДРПОУ 35454345), який до зміни володів 173782675
(сто сімдесят три мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі шістсот сімдесят
п'ять) штук акцій, що становить 100% в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій. Станом на 31.12.2016 р. акціонер володіє 169347991 (сто шістдесят дев'ять мільйонів триста сорок сім тисяч
дев'ятсот дев'яносто одна) штук акцій, що становить 97,448143% в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій.
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
Крушинська І.В.
06.01.2017
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10.30 до 11.00 год. «26» січня
2017 року за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 361, 3 поверх, актова зала.
Порядок денний
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Про приведення відомостей щодо акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕЦ», які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідність до актуального
реєстру акціонерів товариства та чинного законодавства України.
5. Про внесення змін до Статуту ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» та затвердження його у новій редакції.
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№6, 11 січня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Науково-дослідний інститут побутової
радіоелектронної апаратури»

(адреса: 79060, м.Львів, вул.Наукова, 7А, код ЄДРПОУ 14311407)
повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 лютого 2017 року за адресою: місто Львів, вулиця Наукова, 7А
(5-й поверх, кабінет №507-508). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 17 лютого 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних
зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: 24.00 год. 13 лютого 2017 року.
Проект порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо порядку проведення позачергових загальних
зборів акціонерів, затвердження регламенту. 4. Про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН». 5. Про порядок і умови
здійснення реорганізації (план реорганізації) Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю
«НДІ «АМФІТОН». 6. Про обрання комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури», визначення її повноважень та порядку роботи. 7. Про
дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління
Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» у зв’язку із реорганізацією товариства.
8. Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної
апаратури» на частки у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН». 9. Про оцінку та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури». 10. Про розгляд вимог кредиторів у
зв’язку із реорганізацією Публічного акціонерного товариства «Науководослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН».
З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери можуть
ознайомитись у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., обідня перерва з 13.00 год.
до 14.00 год., за адресою: місто Львів, вул.Наукова, 7А (5-й поверх, кабінет
№507, відповідальна особа за роботу з акціонерами — Карплюк Ростислав
Петрович), а в день проведення зборів — у місці їх проведення до моменту
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шляхом їх
надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 79060, місто Львів,
вулиця Наукова, будинок 7 А. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати
при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів — паспорт та довіреність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства
України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів:
http://ndi.lviv.ua/. Довідки за телефоном: (032) 244-71-30.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

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 ДНIПРООБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ-23359034
3. Місцезнаходження-49107, Днiпро, Шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс-056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса-ZonenkoLN@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації-www.doe.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
№
Дата
Ринкова Вартість акти- Співвідношення ринкової
з/п прийняття вартість вів емітента за вартості майна або порішення майна або даними остан- слуг, що є предметом прапослуг, що є ньої річної фі- вочину, до вартості актипредметом нансової звіт- вів емітента за даними
правочину ності (тис. грн) останньої річної фінансо(тис. грн)
вої звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1 04.01.2017
2148
4550356
0.047
Зміст інформації:
04.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(далi — Товариство) (Протокол б/н вiд 04.01.2017 року) прийнято рiшення
про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» специфiкацiї до договору
№ 5400-ДС/П-2016 вiд 21.06.2016 про закупiвлю комп’ютерної та офiсної
технiки на суму 2 578 332,20 грн. з ПДВ (далi — Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: на виконання умов договору поставки № 5400-ДС/П-2016
вiд 21.06.2016 року (далi — «Договiр») ТОВ «ДТЕК СЕРВIС» (постачальник)
зобов’язується передати майно у власнiсть ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
(покупець), а покупець зобов’язується прийняти продукцiю i сплатити за неї
грошову суму в порядку i на умовах, визначених Договором;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК
СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, , мiсто
Київ, вул. Льва Толстого, 57 — є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 148 608,50 гривень без ПДВ;
•вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 4 550 356 000 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства — 0,047%

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		
Кухтiй В.Ю.
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
05.01.2017
		
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГарантСистема» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів, що відбудуться 14 лютого 2017 року о 10.00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.
Порядок денний загальних зборів:
1). Про організацію/ліквідацію окремих Представництв Товариства.
2) Про призначення/звільнення директорів окремих Представництв
Товариства.
3) Про зміну місцезнаходження окремих Представництва Товариства.
4) Інші питання.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, є 24 год. 00 хв. 08 лютого 2017 року.
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Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у
зборах, буде проводитись 14 лютого 2017 року з 09.00 до 09.45 за
адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні
Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5,
літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства,
не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ,
який посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, який
посвідчує особу, та документ, що підтверджує їх повноваження,
оформлений згідно з чинним законодавством України.
Тел. для довідок: (044) 494-39-72.
Правління.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПрАТ «Перемога»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно протоколу №1 від 30 травня 2014 р. загальних зборів акціонерів ПрАТ «Перемога» у зв’язку із закінченням терміну перебування на
посаді
Припинені повноваження :
Голови Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Ленга Євгена Анатолійовича( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) .
Особа перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному
капіталі.
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Литвинова Сергія Івановича( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа
перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі.
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Влада Федора Івановича( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа
перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі.
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Щербак Тетяни Олексіївни( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа
перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі.
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Ходько Андрія Юрійовича( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа
перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі.
Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Сліпачук Олексій Тарасович( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному
капіталі.

Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Буряк Євгена Віталійовича ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа перебувала на посаді 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному
капіталі.
Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Котляр Микола Олександровича ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) .
Особа перебувала на посаді 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному
капіталі.
Призначено на посаду:
Голови Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Ленга Євгена Анатолійовича( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном на п’ять років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Попередня
посада: директор ПП»БріанЮкрейнЛімітед», заступник голови правління ТОВ «Укрзернопром».»
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Литвинова Сергія Івановича ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном на п’ять років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Попередня
посада: юристконсульт ТОВ»Еквітас».
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Влада Федора Івановича
( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном
на п’ять років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Попередня посада:
економіст ТОВ»Укрзернопром - Агро».
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Щербак Тетяни Олексіївни
( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном
на п’ять років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Попередня посада:
аудитор ТОВ»Укрзернопром - Агро».
Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Ходько Андрія Юрійовича
( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном
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на п’ять років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Попередня посада:
директор ТОВ »Зерноторг - 2004».
Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Сліпачук Олексій Тарасович ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом
останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будьяких інших підприємствах.
Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Буряк Євгена Віталійовича ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) термі-

ном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом
останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будьяких інших підприємствах.
Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Котляр Микола Олександровича ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних)
терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом
останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будьяких інших підприємствах.
Голова правління ПрАТ «Перемога»
Волконогло І.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

вiдповiдно до законодавства. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2015р., довiдково: звiтнiсть
за 2016 рiк не складено на дату прийняття рiшення): 431 тис. грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
71,8%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 397444; Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 385024 (96,875%);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
385024 (100%вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, 96,875 %
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення: 0. Підтверджую достовірність
цієї інформації Голова правлiння О.М. Смірнов 05.01.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКА СПМК-604» ЄДРПОУ05392571, місцезІ. Загальні відомості

находження 14021, м.Чернiгiв, вул.Любецька, 33тел(0462) 668-713 Електр
адрес montag2013@ukrpost.ua Адрес в Інтернет http://sites.google.com/site/
spmk604 Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення Дата
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину:
05.01.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:
загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) Предмет правочину: продаж об’єктiв
нерухомостi, що розташованi за адресою: Чернiгiвська область, с.Жавинка, вул. Теплична, буд. 6 за ринковою вартiстю 309527 грн., визначеною
Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне наймену-

Публiчне акцiонерне товариство
«Пиво-безалкогольний
комбiнат
«Радомишль»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05418365; Міс-

вання емітента:

цезнаходження емітента: 12201 м. Радомишль, вул. Микгород, буд.71; Міжміський код, телефон та факс емітента: (04132) 42260; (04132) 43127;
Електронна поштова адреса емітента: velichansky@ppb.com.ua; Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.pbkradomyshl.ho.ua; Вид особливої інформації:
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.
Повноваження Директора Гавриленко Сергiя Анатолiйовича (паспорт:МК
603192 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл
Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» . 2. Код за ЄДРПОУ: 00383716 .

3. Місцезнаходження: 68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2-Б . 4.
Міжміський код, телефон, факс: (067) 4810233. Електронна поштова адреса:
sales@iztui-leo.odessa.ua . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: www.iztui-leo.odessa.ua
. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента

14.08.1997) припинено 10.01.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — 3 10.01.2016 р.. Рiшення прийнято
06.01.2017 р на засiданнi наглядової ради товариства. Директор Гавриленко Сергiй Анатолiйович (паспорт:МК 603192 виданий Фрунзенським РВ
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл 14.08.1997) обрано з 11.01.2017 р.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — на 1 рiк до
11.01.2018 р включно, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi
5 р-директор. Рiшення прийнято 06.01.2017 р на засiданнi наглядової ради
товариства. Директор Гавриленко Сергiй Анатолiйович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством. 10.01.2017 р.
10.01.2017р. прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською дiяльнiстю емітента, з сукупною граничною вартiстю 100000 тис.грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi:
21252 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 470,5439 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента:
6077437 . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3182790. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за»
прийняття рiшення — 3182790; «проти» прийняття рiшення — 0.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Разумов Р.В.

Приватне Акціонерне Товариство «Страхова Фінансова Група «Глєбов і партнери»

Приватне Акціонерне Товариство « Страхова Фінансова Група
« Глєбов і партнери» повідомляє: Згідно наказу №2-к від 06.01.2017р. ,
звільнити з займаної посади Заступника Голови Правління Жук Аль-

НОВИНИ
НБУ во вторник объявил аукцион по
продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник вновь
объявил аукцион по продаже валюты, увеличив заявку
до $100 млн с $70 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.
Согласно сообщению, конкурентные заявки принимаются до 11:30.
Как сообщалось, НБУ на аукционе 6 января продал
$55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1, что удовлетворило
86,9% заявленного спроса. На аукцион были поданы
заявки по курсу от 26,6 грн/$1 до 27,05 грн/$1. Цена
6

віну Саввівну , відповідно до п.1 ст.36 КЗпП України, за згодою сторін.
Голова Правління __________________
Н. А. Хименюк

отсечения была установлена на уровне 26,9 грн/$1,
средневзвешенный
курс
аукциона
составил
26,9768 грн/$1.

Гонконг остался крупнейшим рынком IPO
в мире в 2016 г.

Гонконгская фондовая биржа по итогам 2016 года
удержала мировое первенство по объему первичных
размещений второй год подряд.
Как говорится в сообщении оператора биржи HkEx, в
2016 году 126 компаний провели на ней IPO на общую
сумму 194,8 млрд гонконгских долларов ($25,1 млрд).
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При этом число сделок сократилось на 8,7%, а сумма
привлеченных денежных средств уменьшилась на 26%
и была минимальной за восемь лет.
На втором месте по стоимости IPO в 2016 году была
Шанхайская фондовая биржа ($16 млрд), на третьем —
Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE, $11,87 млрд), пишет South China Morning Post. В пятерку лидеров также
входили Токио ($9,6 млрд) и Копенгаген ($5,9 млрд), тогда как Лондон отступил на 8-е место ($5,5 млрд).
На конец 2016 года в котировальный список Гонконгской фондовой биржи входили 1973 компании, или на
5,7% больше, чем годом ранее, сообщает агентство
«Синьхуа». Рыночная стоимость допущенных к обращению акций повысилась на 0,3% и составила 24,76 трлн
гонконгских долларов.
В 2017 году Гонконг ждет усиление соперничества с
Нью-Йорком за звание главного рынка IPO в мире, пишет Financial Times. В прошлом году Нью-Йорк немного
опередил Гонконг, если брать совокупные показатели
NYSE и NASDAQ.
В текущем году сразу три технологические компании Китая — Ant Financial (платежная система Alibaba), финансовая платформа Lufax («дочка» страховой компании Ping An)
и онлайн-страховщик Zhongan (спонсоры — Ping An, Alibaba
и Tencent) — выбирают площадку для размещения акций,
склоняясь к Нью-Йорку вслед за интернет-гигантом Alibaba.
По итогам нескольких раундов финансирования за последние два года инвесторы оценивают Ant Financial в
$60 млрд, Lufax — в $19 млрд, а Zhongan — в $18 млрд.
У компаний остается альтернатива в виде IPO в Шанхае
или Шэньчжэне, где им, вероятно, удастся добиться более
высокой цены размещения. Однако в силу громоздкости
процесса одобрения подобных сделок в Китае «очередь»
на IPO может затянуться по крайней мере на 19 месяцев.

США продадут до 8 млн баррелей нефти из
стратегических запасов

США планируют продать до 8 млн баррелей нефти из
стратегических запасов (Strategic Petroleum Reserve,

SRP), а вырученные средства направить на модернизацию стратегических нефтехранилищ и трубопроводов,
сообщается в пресс-релизе министерства энергетики
страны.
Минэнерго будет принимать заявки на покупку нефти до 17 января, поставки будут осуществляться в
марте и апреле. По 3 млн баррелей нефти будет продано из хранилищ Bryan Mound и Big Hill в Техасе, и
еще 2 млн баррелей — из хранилища West Hackberry в
Луизиане.
Всего за четыре последующих года из американского
стратегического резерва может быть продано топлива
на сумму $2 млрд.
SPR были созданы как следствие нефтяного кризиса
1973-74 годов, когда арабские страны отказались продавать топливо Штатам в ответ на поддержку Израиля в
войне Судного дня. В результате США столкнулись с
жестким дефицитом топлива.

Китайская экономика выросла
в 2016 году на 6,7% — власти

Рост экономики Китая в 2016 году составил примерно
6,7%, сообщил журналистам председатель Госкомитета
КНР по развитию и реформам Сюй Шаоши.
Он привел эту цифру на брифинге в Пекине, посвященном экономическому развитию страны в минувшем
году.
Государственным планом экономического развития
предусматривался рост на уровне 6,5-7%.
Чиновник коснулся также инвестиционной политики,
сообщив, что прямые нефинансовые инвестиции Китая
за рубеж в январе-ноябре 2016 года превысили
$161 млрд, превзойдя показатель аналогичного периода
2015 года на 55,3%. По его словам, в целом за год они
могут выйти на рубеж $170 млрд.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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