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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОАЗОТ»

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 ТОВАРИ-
СТВО «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 емі-

тентом 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 деліс-

тинг його цінних паперів: 06.01.2017

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 па-
перів 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 фон-
дових бірж», затверджених Рішенням НКЦПФР №1688 від 22.11.2012 року, 
проведена процедура делістингу акцій простих іменних ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 05761620, ISIN 
UA4000104244, бездокументарної форми існування, що знаходилися у біржо-
вому реєстру ПрАТ «ФБ»Універсальна» за другим рівнем лістингу.

З 04.01.2017 року акції прості іменні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНЧУКІВ-
СЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(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 загаль-

них зборах – станом на 24 годину 10 лютого 2017 р. за три робочі дні до дня 
проведення зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери можуть звертатися за адресою: Харківська область, Ізюмський ра-
йон, 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 ознайомлен-
ня, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізні-
ше 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 пись-
мового запиту. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує 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
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИ фI КАЦIї 

«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 гази фi кацiї 
«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, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://zk.104.ua

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 Това-
риства 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, непогаше-
ної 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)

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 ТОВАРИ-
СТВО «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 власни-
ків 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 КА-
ПІТАЛ» (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 за-
гальній кількості голосуючих акцій. Станом на 31.12.2016 р. акціонер во-
лодіє 169347991 (сто шістдесят дев'ять мільйонів триста сорок сім тисяч 
дев'ятсот дев'яносто одна) штук акцій, що становить 97,448143% в за-
гальній 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 згід-
но із законодавством.

2. Генеральний директор  Крушинська І.В.
06.01.2017

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 по-
верх, актова зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10.30 до 11.00 год. «26» січня 
2017 року за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Коже-
дуба, 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 за-
твердження його у новій редакції.
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 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 відбудуть-

ся 17 лютого 2017 року за адресою: місто Львів, вулиця Наукова, 7А 
(5-й поверх, кабінет №507-508). Початок зборів об 11.00 год. Реєстра-
ція акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 17 люто-
го 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 Публіч-
ного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової раді-
оелектронної апаратури» шляхом його перетворення в товариство з до-
датковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН». 5. Про порядок і умови 
здійснення реорганізації (план реорганізації) Публічного акціонерного то-
вариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апара-
тури» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю 
«НДІ «АМФІТОН». 6. Про обрання комісії з припинення Публічного акціо-
нерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелек-
тронної апаратури», визначення її повноважень та порядку роботи. 7. Про 
дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління 
Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побуто-
вої радіоелектронної апаратури» у зв’язку із реорганізацією товариства. 
8. Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Публічного акціонерно-
го товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної 
апаратури» на частки у створюваному товаристві з додатковою відпові-
дальністю «НДІ «АМФІТОН». 9. Про оцінку та умови викупу акцій у акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут по-
бутової радіоелектронної апаратури». 10. Про розгляд вимог кредиторів у 
зв’язку із реорганізацією Публічного акціонерного товариства «Науково-
дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» шляхом пере-
творення 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 ма-
ють 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 — пас-
порт та довіреність, засвідчену відповідно з вимогами чинного законодавства 
України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів: 
http://ndi.lviv.ua/. Довідки за телефоном: (032) 244-71-30.

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 надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 

(тис. грн)

Вартість акти-
вів емітента за 
даними остан-
ньої річної фі-
нансової звіт-
ності (тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або по-
слуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості акти-
вів емітента за даними 
останньої річної фінансо-
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 ОБМЕЖЕ-
НОЮ 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 Това-
риства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 148 608,50 гри-
вень 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» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, що відбудуться 14 лютого 2017 року о 10.00 у приміщен-
ні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорів-
ська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.

Порядок денний загальних зборів:
1). Про організацію/ліквідацію окремих Представництв Товари-

ства.
2) Про призначення/звільнення директорів окремих Представництв 

Товариства.
3) Про зміну місцезнаходження окремих Представництва Товари-

ства.
4) Інші питання.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах, є 24 год. 00 хв. 08 лютого 2017 року.

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 проекта-
ми 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, вклю-
чених 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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІя «ГАРАНТ-СИСТЕМА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно протоколу №1 від 30 травня 2014 р. загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «Перемога» у зв’язку із закінченням терміну перебування на 
посаді 

Припинені повноваження :
Голови Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Ленга Євгена Анатолійо-

вича( 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 Іванови-
ча( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа 
перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капі-
талі.

Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Влада Федора Іванови-
ча( 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 Олексіїв-
ни( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа 
перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капі-
талі.

Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Ходько Андрія Юрійови-
ча( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Особа 
перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному капі-
талі.

Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Сліпачук Олексій Тарасо-
вич( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Осо-
ба перебувала на посаді з 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному 
капіталі.

Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Буряк Євгена Віталійови-
ча ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Осо-
ба перебувала на посаді 13.12.2011 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою в статутному 
капіталі.

Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Котляр Микола Олексан-
дровича ( 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 Анатолійо-

вича( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) тер-
міном 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 правлін-
ня ТОВ «Укрзернопром».»

Члена Наглядової ради ПрАТ «Перемога» Литвинова Сергія Іванови-
ча ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) термі-
ном на п’ять років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини 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 

ПрАТ «ПЕРЕМОГА»
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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 центро-
банка.

Согласно сообщению, конкурентные заявки принима-
ются 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 

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).

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 Тарасо-
вич ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) тер-
міном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом 
останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь- 
яких інших підприємствах.

Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Буряк Євгена Віталійови-
ча ( особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) термі-

ном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом 
останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь- 
яких інших підприємствах.

Члена Ревізійної комісії ПрАТ «Перемога» Котляр Микола Олексан-
дровича ( 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 будь- 
яких інших підприємствах.

Голова правління ПрАТ «Перемога»  Волконогло І.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне наймену-
вання емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБIНАТ «РАДО-
МИШЛЬ»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05418365; Міс-
цезнаходження емітента: 12201 м. Радомишль, вул. Микгород, буд.71; Між-
міський 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 

14.08.1997) припинено 10.01.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi — 3 10.01.2016 р.. Рiшення прийнято 
06.01.2017 р на засiданнi наглядової ради товариства. Директор Гаврилен-
ко 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 досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 10.01.2017 р.

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-

віну Саввівну , відповідно до п.1 ст.36 КЗпП України, за згодою сто-
рін.

Голова Правління __________________  Н. А. Хименюк 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА фІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКА СПМК-604» ЄДРПОУ05392571, місцез-
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.Жавин-
ка, вул. Теплична, буд. 6 за ринковою вартiстю 309527 грн., визначеною 

вiдповiдно до законодавства. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої 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

 Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ІЗМАїЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬ-
НИХ 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 попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента 

10.01.2017р. прийнято рішення про попереднє схвалення значних право-
чинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською дiяльнiстю емі-
тента, 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 загаль-
них зборах: 3182790. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» 
прийняття рiшення — 3182790; «проти» прийняття рiшення — 0.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Разумов Р.В. 

НОВИНИ
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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), пи-
шет South China Morning Post. В пятерку лидеров также 
входили Токио ($9,6 млрд) и Копенгаген ($5,9 млрд), тог-
да как Лондон отступил на 8-е место ($5,5 млрд).

На конец 2016 года в котировальный список Гонконг-
ской фондовой биржи входили 1973 компании, или на 
5,7% больше, чем годом ранее, сообщает агентство 
«Синьхуа». Рыночная стоимость допущенных к обраще-
нию 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, пи-
шет Financial Times. В прошлом году Нью-Йорк немного 
опередил Гонконг, если брать совокупные показатели 
NYSE и NASDAQ.

В текущем году сразу три технологические компании Ки-
тая — Ant Financial (платежная система Alibaba), финансо-
вая 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 по-
следние 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 модерниза-
цию стратегических нефтехранилищ и трубопроводов, 
сообщается в пресс-релизе министерства энергетики 
страны.

Минэнерго будет принимать заявки на покупку не-
фти до 17 января, поставки будут осуществляться в 
марте и апреле. По 3 млн баррелей нефти будет про-
дано 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 про-
давать 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, посвя-
щенном 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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
 1. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 3
 2. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 2
 3. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 1
 4. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 5
 5. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ 2
 6. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 4
 7. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 3
 8. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1
 9. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК» 6
 10. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 3
 11. ТОВ КОНСТАНТ ЛІДЕР XXІ 2
 12. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ 4
 13. ПРАТ ПЕРЕМОГА 5
 14. ПАТ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» 6
 15. ПРАТ СІЛЬПО РІТЕЙЛ 3
 16. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» 4
 17. ПРАТ СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ» 6
 18. ПАТ  ЧЕРНІГІВСЬКА СПМК-604 6
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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.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17006
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
10.01.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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 


